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Heydər Əliyevin dövlət 
quruculuğu fəlsəfəsi

Kremlin Bakı vaxtı: əqrəbi bir 
saat irəli çəkməyin məqamıdır
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Fars-molla rejimi  
ölülərin də haqqını qəsb edir

Xocalı soyqırımının 31-ci ildönümü günündə rəsmi Tehran Azərbaycana qarşı 
daha bir təxribata əl atıb. Belə ki, İsfahanda yaşayan ermənilərin Azərbaycan 
əleyhinə aksiyası təşkil olunub. Vank kilsəsi yaxınlığındakı aksiyada iştirak edən 
ermənilər Qarabağın “azadlığını” tələb edib, Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə 
şüarlar səsləndiriblər. 

Ermənilərin Azərbaycan əleyhinə 
aksiya keçirməsi faktı “ ars” xəbər 
agentliyi tərəfindən də təsdiqlənib.  
Onu da qeyd edək ki, rəsmi Tehran 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirə-

sinin anılması ilə bağlı hər hansı təd-
birin keçirilməsini qadağan edib. Qa-
dağanı pozan şəxslərin ağır şəkildə 
cəzalandırılacağı bildirilib. 

ardı 3-cü səhifədə

“Vardanyanizm” və ya Ermənistan 
hakimiyyət terroruna doğru

Qarabağda puça çıxan ümidlər İrəvanda reallaşa bilərmi?
Ruben Vardanyanın Qarabağdakı separatçı rejimdə tutduğu “dövlət 

naziri” postundan uzaqlaşdırılmasından sonra onun nə edəcəyi ilə bağlı 
mülahizələr artmaqdadır. Bəzi siyasi ekspertlərin fikrincə, Ruben yenə 
Qarabağda qalacaq və aktiv müxalifətə keçəcək. Siyasi təhlilçilərin digər 
qrupu isə bu qənaətdədir ki, Vardanyan Ermənistana yollanıb, orada 
partiya yaradacaq və hakimiyyətə gəlməyə çalışacaq. Əslində, hər iki 
gedişatı mümkün saymaq olar. 

Prezident İlham Əliyev:
Ümidvaram ki, 2023-cü il 
Azərbaycan ilə Ermənistan 
arasında münasibətlərin 
normallaşmasında irəliləyiş ili 
olacaq. Ötən il bu istiqamətdə 
mühüm səy göstərilib...

Qələbəyə REM 
vasitələrinin töhfəsi 

Futbol dedi-qodu sevmir...

Ermənistan vurduğu ziyanın 
təzminatını ödəməlidir

Oskanyan sülhdən niyə qorxur?
Ermənistanın sabiq xarici işlər naziri Vardan Oskanyan 

“xortlayıb”. Doğrudur, İrəvanın siyasi səhnəsindən düşsə 
də, yaratdığı qeyri-hökumət təşkilatı ilə gündəmdə qalma-
ğa çalışan suriyalı erməni İkinci Qarabağ müharibəsindən 
sonra özünü siyasi çəkişmələrin bataqlığına atıb.  Xocalı 
soyqırımının ifaçılarından biri olan Robert Koçaryanın təyi-
natı ilə xarici siyasət idarəsinə rəhbərlik edən V.Oskanyan 
da, digər hərdəmxəyal yerliləri kimi, “İrəvandakı hakimiy-
yətə gedən yol Xankəndidən keçir” uydurmasına inanaraq, 
separatçı rejimdə “vəzifə” tutmağa can atırdı. akin iş dəl-
lalı Ruben Vardanyanın “dövlət naziri” postundan qovul-
ması sabiq nazirin geriyə dönüş arzusunu ürəyində qoydu. 
Buna görədir ki, sabiq ağası R.Koçaryan kimi Paşinyan 
hökumətini satqınlıqda qınayır, reallıqdan uzaq sərsəm 
bəyanatlar səsləndirir.

Günün sözü

veb-sayt: .xalqqazeti.az

Prezident İlham Əliyev Kubanın vitse-prezidentinin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 28-də Kuba Respublikasının vitse-prezidenti 
Salvador Antonio Valdes Mesanın başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul edib.

Prezident İlham Əliyev 2019-cu 
ildə Qoşulmama Hərəkatının Bakı-
da keçirilən Zirvə görüşündə Kuba 
Prezidentinin iştirakını məmnun-
luqla xatırladı, Qoşulmama Hərə-
katında Azərbaycanın sədrliyinə 
göstərdiyi dəstəyə görə Kuba tərə-
finə minnətdarlığını bildirdi.

Dövlətimizin başçısı Qoşul-
mama Hərəkatını daha da inkişaf 
etdirmək üçün səylərini bundan 
sonra da davam etdirəcəyini və 
ölkəmizin bu Hərəkatın beynəlxalq 
münasibətlərdə mühüm rol oy-
naması istiqamətində çalışdığını 
vurğuladı və dedi ki, dünyada post-
kovid dövrü ilə bağlı geniş müza-
kirələrə ehtiyac var.

Prezident İlham Əliyev vurğula-
dı ki, ölkəmizin Qoşulmama Hərə-
katına sədrliyi bu il başa çatacaq 
və Azərbaycan 4 il ərzində sədr 
ölkə olaraq yaxşı irs qoyub. Dövlə-
timizin başçısı bu xüsusda təşkila-

tın təsisatlanması, onun parlament 
və gənclər şəbəkəsinin yaradılma-
sı və digər təşəbbüslərimizi qeyd 
etdi.

Əməkdaşlığımızın inkişafı üçün 
böyük perspektivlərin olduğunu bil-
dirən Prezident İlham Əliyev bunun 
səhiyyə sahəsində xüsusi əhəmiy-
yət kəsb etdiyini vurğuladı, həmçi-
nin turizm, təhsil, kənd təsərrüfatı, 
mədəniyyət, əczaçılıq kimi sahələr-
də əlaqələri inkişaf etdirmək üçün 
imkanların olduğunu dedi.

Ölkələrimizin ənənəvi dostluq 
münasibətlərini, beynəlxalq təşki-
latlarda, o cümlədən, Qoşulmama 
Hərəkatında sıx əməkdaşlıq etdiyi-
ni vurğulayan dövlətimizin başçısı 
pandemiya dövründə kubalı həkim 
və tibb işçilərinin Azərbaycanda 
fəaliyyətinin yüksək qiymətlən-
dirildiyini dedi, bu amilin ikitərə i 
əlaqələrimizin inkişafına əsaslı 
töhfə verdiyini vurğuladı.

Kubanın vitse-prezidentinin 
səfərinin münasibətlərimizin ge-
nişləndirilməsinə əlavə təkan verə-
cəyinə ümidvar olduğunu bildirən 
Prezident İlham Əliyev Azərbay-
cana səfərin onda xoş təəssüratla 
yadda qalacağına əminliyini ifadə 
etdi.

Qoşulmama Hərəkatının  
COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə 
Təmas Qrupunun Zirvə görüşün-
də iştiraka dəvətə və qəbula görə 
minnətdarlığını bildirən Salvador 
Antonio Valdes Mesa, ilk növbədə, 
Kuba Prezidenti Migel Dias-Kanel 
Bermudesin salamlarını dövlətimi-
zin başçısına çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev salam-
lara görə minnətdarlığını bildirdi, 
onun da salamlarını Kuba Prezi-
dentinə çatdırmağı xahiş etdi və 
onunla görüşünü məmnunluqla xa-
tırladığını bildirdi.

Qonaq ənənəvi dostluq mü-
nasibətlərimizin inkişafında Azər-
baycan xalqının ümummilli lideri  
Heydər Əliyevin və idel Kastro-
nun mühüm rol oynadıqlarını qeyd 
etdi. O, bu il ulu öndərin anadan ol-
masının 100 illiyinin qeyd edildiyini 
xüsusi vurğuladı.

Salvador Antonio Valdes Mesa 
ölkələrimiz arasında münasibətlə-
rin daha da inkişafında Kuba tərə-
finin də ciddi siyasi iradəsinin oldu-
ğunu dedi.

Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyinin COVID-19-a 
qarşı mübarizə kimi çətin bir dövrə 
təsadüf etdiyini, lakin ölkəmizin təş-
kilata çox fəal və uğurlu sədrliyini 
davam etdirdiyini deyən qonaq Qo-
şulmama Hərəkatının inkişafı üçün 
ölkəmizin böyük işlər gördüyünü, 
təşkilata üzv dövlətlərə dəstəyini 
əsirgəmədiyini xüsusi vurğuladı və 
buna görə təşəkkürünü bildirdi. 

Kubanın vitse-prezidenti dedi 
ki, beynəlxalq təşkilatlar çərçivə-
sində də ölkələrimiz arasında sıx 
əlaqələr mövcuddur  və Kubanın 
G -nin sədri qismində əməkdaş-
lığımızı dərinləşdirmək və bu iki 
təsisat arasında münasibətlərin 
inkişafında maraqlı olduğunu, Cə-
nub-Cənub əməkdaşlığının dərin-
ləşməsi üçün çalışdığını qeyd etdi.

Qonaq ölkəsinin illər ərzində 
blokadaya məruz qaldığını, amma 
Kuba xalqının mübarizə və azadlıq 
əzminin tükənmədiyini vurğuladı, 
BMT Baş Assambleyasında Kuba 
ilə əlaqədar təqdim olunan qət-
namələrə göstərdiyi dəstəyə görə 
Azərbaycana təşəkkürünü bildirdi.

Dövlətimizin başçısı Azərbay-
can və Kuba xalqlarının azadlıq 
uğrunda mübarizlik əzmlərinin 
oxşar cəhətlərdən olduğunu qeyd 
etdi, xalqımızın işğal və təcavüz-
lə heç zaman barışmadığını, öz 
torpaqlarımızı 30 ilə yaxın davam 
edən işğaldan azad etdiyimizi 
diqqətə çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev dedi ki, 
Kuba xalqı dünyaya sübut etdi ki, 
azadlıq uğrunda mübarizədə bütün 
məhrumiyyətlərə dözüb və bizim 
Qələbəmizdə də Kuba xalqında ol-
duğu kimi, mübarizlik hissi mühüm 
rol oynayıb. Bu oxşarlıq isə xalqla-
rımızı bir-birinə daha da bağlayır.

A ƏRTA
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Rəqəmsallașma 
zamanın reallığıdır
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Təbriz Filarmoniyası necə yaradılmışdı?

Xarici jurnalistlər: Laçın yolu açıqdır,  
Qarabağda blokada yoxdur
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Minasız Qarabağa doğru...
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“İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və 
materialların siyahısı”nın təsdiqi və “İdxalı əlavə dəyər 

vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il 2 noyabr tarixli 1654 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 1 iyul 

tarixli1732 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respubl kası Konst tu-
s yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bən-
d n  rəhbər tutaraq qərara alıram:

“İdxalı əlavə dəyər verg s ndən 
azad ed lən xammal və mater alların s -
yahısı”nın təsd q  və “İdxalı əlavə dəyər 
verg s ndən azad ed lən xammal və 
mater alların s yahısı”nın təsd q ed lmə-
s  haqqında” Azərbaycan Respubl kası 
Prez dent n n 201 -c  l 2 noyabr tar xl  
1654 nömrəli Fərmanının ləğv ed lmə-
si barədə” Azərbaycan Respubl kası 
Prez dent n n 2022-c  l 1 yul tar xl  
1 32 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respubl kasının Qanunver c l k Toplu-
su, 2022,  , maddə 21) aşağıdakı 
dəyişikliklər ed ls n:

4-cü hissədə “2022-ci” sözləri 
“2023-cü” sözləri ilə əvəz edilsin.

Həmin ərmanla təsdiq edilmiş 
“İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad 
edilən xammal və materialların siyahı-
sı”na aşağıdakı məzmunda 44-1-ci və 
46-1-ci hissələr əlavə edilsin:
44-1 2 35 26 000 0 Digər kals um 

fosfatları
46-1 2922 50 000 0 Treon n

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 fevral 2023-cü il 

 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair  

2023–2025-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bən-
dini rəhbər tutaraq, cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizənin gücləndirilməsi, eləcə də bu 
sahədə həyata keçirilən sistemli və komp-
leks tədbirlərin davamlılığının təmin edil-
məsi məqsədilə       qərara alıram:

1. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmla-
kın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə 
dair 2023–2025-ci illər üzrə Milli əaliyyət 
Planı” (bundan sonra – Milli əaliyyət Pla-
nı) təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Milli əaliyyət Planında icraçı qis-
mində nəzərdə tutulmuş mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarına, publik hüquqi 
şəxslərə və Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 
Xidmətinə tapşırılsın, Azərbaycan Res-
publikasının Ali Məhkəməsinə, Azərbay-
can Respublikasının Baş Prokurorluğu-

na, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 
Bankına, Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatasına və Azərbaycan Res-
publikasının Vəkillər Kollegiyasına isə 
tövsiyə edilsin ki: 

2.1. Milli əaliyyət Planının icrası üzrə 
illik iş planlarını təsdiq etsinlər və bu barə-
də məlumatı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçulu-
ğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun 20-ci maddəsinə uyğun olaraq 
yaradılan Koordinasiya Şurasına (bundan 
sonra - Koordinasiya Şurası) və Azərbay-
can Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Komissiyasına göndərsin-
lər

2.2.  Milli əaliyyət Planında nəzərdə 
tutulan tədbirlərin icrası barədə hər il yan-
varın 31-dək Koordinasiya Şurasına və 
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiya-
ya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına illik 
hesabat təqdim etsinlər.

3. Azərbaycan Respublikasının Kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissi-
yasına və Koordinasiya Şurasına tövsiyə 
edilsin ki, Milli əaliyyət Planının yerinə 
yetirilməsi ilə əlaqədar görülən işlərin və-
ziyyətini birgə təhlil edib bu barədə ildə bir 
dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezi-
dentinə məlumat versinlər. 

4. Koordinasiya Şurasına tövsiyə edil-
sin ki, Milli əaliyyət Planında nəzərdə 
tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsini 
əlaqələndirsin və Milli əaliyyət Planından 
irəli gələn digər zəruri tədbirlər görsün.

5. Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV, 
 Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 fevral 2023-cü il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2023-cü il 28 fevral tarixli Sərəncamı ilə  təsdiq edilmişdir

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023–2025-ci illər üzrə

Milli Fəaliyyət Planı
1. Qısa xülasə
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun ma-
liyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə 
2023-2025-ci illəri əhatə edən bu Milli əa-
liyyət Planı ölkəmizdə cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizədə səylərin gücləndirilməsinə,  
bu sahədə müxtəlif iştirakçılar – məh-
kəmə və cinayət təqibi orqanları, nəzarət 
orqanları, digər səlahiyyətli qurumlar, ha-
belə özəl sektor arasında əməkdaşlıq im-
kanlarının artırılmasına və ölkənin iqtisadi 
sistemindən qeyri-qanuni məqsədlər üçün 
istifadə imkanlarının məhdudlaşdırılması-
na istiqamətlənən tədbirlərin sistemli və 
əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsinə əlve-
rişli şərait yaradır.

2. Qlobal trendlər
Qlobal miqyasda cinayət yolu ilə əldə 

edilmiş əmlakın leqallaşdırılması üzrə 
müşahidə edilən dinamika bu təhdidlərə 
münasibətdə həm beynəlxalq, həm də 
regional səviyyədə əlaqələndirilmiş mü-
barizə tədbirlərinin görülməsini zəruri edir. 

Digər tərəfdən isə regional və beynəlxalq 
müstəvidə terrorçuluq, terrorçuluğun maliy-
yələşdirilməsi, kütləvi qırğın silahlarının ya-
yılması və yayılmasının maliyyələşdirilməsi 
üzrə son illərdə müşahidə edilməkdə olan 
tendensiyalar da dövlətlər üçün iqtisadi və 
milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımın-
dan yeni çağırışlar doğurur. 

Bundan başqa, ölkə iqtisadiyyatları, 
xüsusilə maliyyə sistemləri arasında ası-
lılığın güclənməsi, habelə maliyyə texno-
logiyalarının tətbiqi imkanlarının hədsiz 
artması, yeni növ rəqəmsal iqtisadiyyat 
elementlərinin meydana çıxması ümumi 
iqtisadi inkişafa təkan verməklə yanaşı, 
qeyri-qanuni fəaliyyətin həyata keçirilməsi 
üçün də əlverişli zəmin yaradır. 

Maliyyə axınlarının ölkələrarası 
hərəkətinin genişlənməsi, müxtəlif növ 
texnoloji vasitələrdən istifadə edilməklə 
anonim maliyyə əməliyyatlarının aparıl-
ması imkanları, habelə maliyyə xidmət-
lərinin texnoloji əlçatanlığının artmasın-
dan qaynaqlanan risklər  bu proseslərin 
tənzimlənməsini, xüsusilə cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə çərçivəsində e ektiv mo-
nitorinq mexanizmlərinin yaradılmasını 
çətinləşdirir.

Bu baxımdan dünya iqtisadiyyatında 

baş verən struktur dəyişiklikləri, habelə 
qlobal səviyyədə iqtisadi cinayətkarlığa 
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi is-
tiqamətində son illərdə artan çoxtərə i 
təşəbbüslər dünya iqtisadiyyatına dərin 
inteqrasiya yolunu seçmiş ölkəmiz qarşı-
sında  iqtisadiyyatın, xüsusilə bank-maliy-
yə sektorunun dayanıqlılığının təmin edil-
məsi istiqamətində yeni vəzifələr qoyur. 

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın 
leqallaşdırılması müasir dövrdə iqtisadi 
fəaliyyət sahəsində mütəşəkkil cinayət-
karlığın ən geniş təzahür formalarından 
biridir. Bu cinayətin ictimai təhlükəlili-
yi ondan ibarətdir ki, o, bir sıra mühüm 
ictimai dəyərlərə mənfi təsir göstərir, 
mütəşəkkil cinayətkarlığın maliyyə baza-
sını formalaşdırır və qeyri-leqal iqtisadi 
fəaliyyəti pərdələyir. Maliyyə sistemindən 
qeyri-qanuni məqsədlər üçün istifadənin 
iqtisadi təhlükəsizlik üçün problemlər do-
ğurmasından əlavə, cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş əmlakın leqallaşdırılaraq rəsmi 
maliyyə-iqtisadi sistemə daxil edilməsinə 
imkan verilməsi ictimai nizamın və qanu-
nun aliliyinin pozulması ilə nəticələnə bilir. 

3. Mövcud vəziyyətin təhlili
Ölkəmizdə aparılan çoxşaxəli dövlət 

quruculuğu, iqtisadi və məhkəmə-hüquq 
sistemi islahatlarının tərkib hissəsi kimi, 
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun ma-
liyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahə-
sində də ötən dövr ərzində bir sıra işlər 
görülmüş və mühüm nəticələr əldə olun-
muşdur. Bu sahədə beynəlxalq standart-
ları müəyyən edən AT  tövsiyələrinə 
uyğun olaraq yeni qanunlar qəbul edilmiş, 
ölkədaxili əməkdaşlığın təmin edilməsi 
üçün yeni mexanizmlər formalaşdırılmış, 
ixtisaslaşmış institutların fəaliyyət e ek-
tivliyinin artırılması üçün addımlar atılmış, 
həmçinin müvafiq sahədə beynəlxalq 
əməkdaşlıq imkanları genişləndirilmişdir. 
Ötən dövr ərzində ölkəmiz həmçinin Av-
ropa Şurasının MONEYVA  Komitəsinin 
dördüncü raund qiymətləndirməsini uğur-
la başa vurmuşdur.

4. Hədəf göstəricilər
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun ma-
liyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahə-
sində ölkəmizdə əldə edilmiş nailiyyətlər 
qlobal dəyişikliklərə çevik adaptasiyanın 
təmin edilməsi istiqamətində bundan son-
ra da məqsədyönlü və əlaqələndirilmiş 
fəaliyyəti şərtləndirir. 2021-2022-ci illər-

də  cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmla-
kın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
sahəsində ölkə üzrə ikinci risk qiymətlən-
dirilməsi həyata keçirilmiş, bu sahədə mü-
barizə sisteminin müxtəlif komponentləri, 
habelə ölkəyə xas struktur və kontekstual 
amillər təhlil edilərək, başlıca təhdid və 
zəi ik mənbələri müəyyən edilmişdir. Risk 
qiymətləndirilməsində müəyyən edilən 
başlıca təhdidlərin neytrallaşdırılması, 
zəi iklərin isə aradan qaldırılması məqsə-
dilə qəbul edilən bu Milli əaliyyət Planı 
konseptual olaraq risk əsaslı nəzarət və 
yüksək səviyyədə əlaqələndirilmiş müba-
rizə mexanizmlərinin formalaşdırılmasını 
özündə ehtiva edir.

5. Məqsədlər
Milli əaliyyət Planında yer alan 

kompleks tədbirlərin icrası müvafiq sahə-
də ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət si-
yasətinin ortamüddətli dövr üçün strateji 
baxışını əks etdirir. Milli əaliyyət Planının 
əsas məqsədi ölkəmizdə cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə sahəsində həyata keçi-
rilən tədbirlərin e ektivliyinin artırılması və 
yeni keyfiyyət meyarları əsasında davam 
etdirilməsidir. 

6. Prioritet istiqamətlər
Milli əaliyyət Planı aidiyyəti dövlət 

qurumları, nəzarət orqanları və özəl sek-
tor tərəfindən risklərin başa düşülməsi, 
azaldılması və ya qarşısının alınması 
məqsədilə səmərəli tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə, habelə qanunvericiliyin 
tətbiqi ilə bağlı fəaliyyətlərinin e ektiv 
əlaqələndirilməsinə, cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə üzrə qarşılıqlı əməkdaşlıq və 
məlumat mübadiləsi mexanizminin daha 
təkmil əsaslar üzərində formalaşdırılma-
sına, beynəlxalq əməkdaşlığın genişlən-
dirilməsinə və nəhayət, müvafiq sahədə 
institusional potensialın gücləndirilməsinə 
xidmət edir.  

7. Maliyyələşdirilmə mexanizmləri
Milli əaliyyət Planı çərçivəsində hə-

yata keçiriləcək tədbirlərin müvafiq icraçı 
qurumlar üçün dövlət büdcəsində nəzər-
də tutulmuş vəsait və qanunla qadağan 
olunmayan digər mənbələr hesabına ma-
liyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur.

ardı ci sə ifədə

S.İ.Bəktaşinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məhkəməsinin sədri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bən-
dini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Səadət İnayət qızı Bəktaşi Naxçı-
van Muxtar Respublikası Ali Məhkəmə-
sinin sədri təyin edilsin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gün-

dən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV, 
 Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 fevral 2023-cü il

Bakıda Rusiya–Azərbaycan Ekspert 
Șurasının üçüncü iclası

Fevralın 28-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun 
Bayramovun və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovun 
iştirakı ilə Rusiya–Azərbaycan Ekspert Şurasının (RAEŞ) “XXI əsrdə Rusiya-
Azərbaycan münasibətləri: regional təhlükəsizlik kontekstində strateji 
tərəfdaşlıq” mövzusuna həsr olunmuş konfrans formatında iclası keçirilib.

Sayca üçüncü olan iclas Azərbay-
can Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili 
Mərkəzi (BMTM) və Rusiya Beynəlxalq 
Məsələlər Şurası (RBMŞ) tərəfindən təş-
kil edilib.

Tədbirdə çıxış edən nazir Ceyhun 
Bayramov Rusiya–Azərbaycan Ekspert 
Şurasının (RAEŞ) qısa müddət ərzində 
iki ölkənin ekspertləri arasında davamlı 
əməkdaşlıq platformasına çevrildiyini 
vurğulayıb. Bu xüsusda, ekspertlər ara-
sında daimi fikir mübadiləsi və dialoqun 
mövcudluğunun diplomatiya sahəsi 
üzrə ixtisaslaşanlar üçün faydalı olacağı 
diqqətə çatdırılıb.

Nazir Azərbaycan–Rusiya münasi-
bətlərinin mövcud dinamikasından, yük-
sək səviyyədə dialoqdan, o cümlədən, 
iki ölkənin Xarici İşlər nazirliklərinin bir-
gə əməkdaşlığından söz açaraq ekspert 
şurasının ekspertlərimiz arasında əmək-
daşlığın daha da inkişafı üçün praktiki 
platforma rolunu oynadığını bildirib.

Tədbirdə ötən il ərzində iki ölkə ara-
sında diplomatik münasibətlərin qurul-
masının 30 illiyinin həm Xarici İşlər na-
zirlikləri, həm də Rusiya–Azərbaycan 
Ekspert Şurasının (RAEŞ) çərçivəsində 
geniş şəkildə qeyd olunduğu məmnun-
luqla xatırlanıb. Bu xüsusda, ötən dövr 
ərzində iki dövlət arasında münasibətlə-
rin strateji tərəfdaşlığa çevrildiyi, bunun 
uzun illər ardıcıl şəkildə qurulan ikitərə i 
əməkdaşlığın məntiqi nəticəsi olduğu, 
habelə Azərbaycan və Rusiya prezident-
ləri arasında yüksək səviyyəli etimadın 
möhkəm təməlinə əsaslandığı vurğula-
nıb.

Ceyhun Bayramov Azərbaycanın mil-
li maraqlardan irəli gələn suveren xarici 
siyasət strategiyası yürütməsindən söz 
açaraq belə sabit, proqnozlaşdırıla bilən 
və ən əsası, suveren siyasətin ölkəmizi 
beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən, Ru-
siya üçün dəyərli tərəfdaşa çevirdiyini 
vurğulayıb.

İki ölkənin Cənubi Qafqazda sülh 
gündəliyinin ardıcıl olaraq möhkəmlən-
dirilməsi, revanşizm cəhdlərinin və qey-
ri-sağlam rəqabətin neytrallaşdırılması 
ilə bağlı mövqelərinin bir sıra hallarda 

oxşar olduğu qeyd edilib.
Azərbaycanın 44 günlük müharibədə 

Qələbəsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qərarlarının, habelə uzun illər, o cümlə-
dən, Rusiya danışıqlar platformasında 
müzakirə olunan təkli ərin Azərbaycan 
tərəfindən faktiki icrasının bu məqsədlər 
üçün yeni imkanlar açdığı bildirilib.

İclasda iki ölkənin dövlət başçısı 
tərəfindən ötən il Müttəfiqlik qarşılıqlı 
fəaliyyəti haqqında Bəyannamənin im-
zalanmasının birgə səylərə yeni təkan 
verməsindən əminlik ifadə olunub.

Tədbirdə, həmçinin 2020 və 2021-ci 
illərdə imzalanmış üçtərə i bəyanatlara 
sadiqlik ifadə olunaraq, Azərbaycanın və 
bütün Cənubi Qafqaz regionunun mü-
naqişədən sonrakı inkişafı üçün mühüm 
təməl olaraq qiymətləndirilib.

Daha sonra çıxış edən Rusiya ede-
rasiyası Xarici İşlər naziri Sergey avrov 
ölkələrimiz arasında strateji əlaqələrin 
əhəmiyyətindən bəhs edib.

Konfransda BMTM-nin sədri ə-
rid Şəfiyevin və RBMŞ-in baş direktoru 
Andrey Kortunovun RAEŞ-in fəaliyyəti 
haqqında məruzələri dinlənilib. İnterak-
tiv dialoq şəraitində keçən konfransın 
qapalı sessiyaları çərçivəsində aparılan 
müzakirələr Rusiya–Azərbaycan əmək-
daşlığının siyasi, iqtisadi, humanitar və 
digər sahələrini əhatə edib.

Şura üzvləri, həmçinin iki ölkə ara-
sında əlaqələrin dərinləşdirilməsinin 
müxtəlif aspektləri ilə bağlı Şuranın prak-
tiki tövsiyələrini əks etdirən kommünike 
qəbul edib. RAEŞ tövsiyələrinin ikitərə i 
əməkdaşlığın müvafiq platformalarında 
təqdim edilməsi, birgə tematik topluların 
nəşri, Şuranın iclaslarının mütəmadi ke-
çirilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilib.

Konfrans zamanı xarici işlər nazirlə-
rinə RAEŞ-in birinci nəşrinin – rusiyalı və 
azərbaycanlı ekspertlərin müəlli əri ol-
duqları “Rusiya ilə Azərbaycan arasında 
diplomatik münasibətlərin 30 ili: keçilən 
yol və gələcəyə baxış” adlı məqalələr 
toplusunun xatirə nüsxələri təqdim olu-
nub.

“Xalq qəzeti”

Meksikalı parlamentarilər ulu öndərin məzarını 
və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

Azərbaycanda səfərdə olan Meksika parlamentinin Meksika–Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Alberto Viyya Viyyeqasın rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti fevralın 28-də Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını 
ziyarət edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, nümayən-

də heyətinin üzvləri əvvəlcə əxri xi-
yabana gələrək xalqımızın ümummilli 
lideri, müasir müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin memarı və qurucusu Heydər 

Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad 
edib, məzarı önünə əklil qoyublar.

Qonaqlar, həmçinin Şəhidlər xiya-
banını ziyarət edərək, ölkəmizin azad-
lığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə 

canlarından keçmiş qəhrəman Vətən 
övladlarının xatirəsini hörmətlə anıb, 
məzarları üzərinə tər güllər düzüb, 
“Əbədi məşəl” abidəsini ziyarət ediblər.

Ziyarət zamanı nümayəndə heyətini 
Milli Məclisin Meksika ilə parlamentləra-
rası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri 
alə Əliyeva və digər rəsmi şəxslər mü-

şayiət ediblər.
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Kremlin Bakı vaxtı: əqrəbi bir 
saat irəli çəkməyin məqamıdır

Sergey Lavrovun Bakıya rəsmi səfəri 2022-ci il fevralın 22-də Moskvada 
imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 
müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamənin birinci ildönümünə 
həsr edilsə də, ikitərəfli danışıqların siyasi coğrafiyası geniş, gündəlikdəki 
mövzular isə kifayət qədər zəngin və operativ idi.  Cənubi Qafqazda Qərbin 
sürətlə fəallaşması, ön mövqelərə qədər irəliləməsi, üstəlik, Ermənistanda 
getdikcə güclənən anti-Rusiya faktoru Moskvanı sülh müqaviləsi və Zəngəzur 
dəhlizi  məsələlərinin həllində tələsməyə vadar edir. Bu kontekstdə Rusiyanın 
Azərbaycan və Ermənistan arasında “sülhyaratma missiyası”ndan daha geniş 
siyasi fəaliyyətə keçid alması başadüşüləndir. Axı, ortada Moskvanın nüfuz 
və təsir dairəsindən bu yaxınlaradək forpostu sayılan təkcə İrəvanın deyil, 
bütövlükdə, Cənubi Qafqaz regionunun çıxması reallığı var. 

ündəliyə əlavə  
olunan yeni ştrixlər 

Göründüyü kimi, Rusiya Xarici İşlər 
naziri Sergey avrovun Azərbaycana 
budəfəki səfəri müstəsna əhəmiyyət 
daşıyırdı və burada apardığı danışıq-
lar Bakı–Moskva, Moskva–İrəvan mü-
nasibətlərinin yenilənmiş gündəliyinə 
köklənmişdi. Digər tərəfdən, bu səfəri 
həm də “sorosçu” Paşinyan hökumə-
tinə xəbərdarlıq-ismarıc kimi də xarak-
terizə etmək olar. Bunu rahat deyə bilə-
rik: Moskva indiki məqamda diplomatik 
müstəvidə cızığından çıxmış İrəvanı 
cəzalandırmağın Bakı ilə uzlaşma takti-
kasından optimal variantını tapa bilməz. 
Kremlin baş diplomatının Azərbaycana 
səfərindən bir necə gün əvvəl Rusiya 
XİN-in Azərbaycan–Ermənistan danı-
şıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi İqor 
Xoxayevin Bakıya gəlişini, Azərbaycan 
və Rusiya prezidentləri arasında telefon 
danışığını nəzərə alsaq, bu görüş Avro-
pa üçün də böyük maraq kəsb edirdi.                                                                  
Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey av-
rovu qəbul edən Prezident İlham Əliyev 
ötən ilin oktyabrında Praqada və Soçidə 
qəbul edilən sənədləri sülh müqavilə-
sinə nail olmaq üçün istifadə edilə bilən 
təməl kimi dəyərləndirdi və bu prosesdə 
fəal iştiraka görə Rusiya hökumətinə, 
şəxsən avrova təşəkkürünü bildirdi.  
İlham Əliyev Rusiyanın dost, müttəfiq 
və qonşu kimi Azərbaycan ilə Ermə-
nistan arasında dövlətlərarası münasi-
bətlərin nizamlanmasına kömək işində 
xüsusi rola malik olduğunu söylədi. 

Bu sözlər, eyni zamanda, Moskvaya 
vasitəçi kimi boynuna düşən missiyanı 
sonadək yerinə yetirməsinin vacibliyi 
barədə xatırlatma idi.  

Ümumiyyətlə, son aylar regionda 
baş verən hadisələrin fonunda Azər-
baycan–Rusiya münasibətlərində hiss 
olunacaq dərəcədə diplomatik canlan-
ma var. Bu qarşılıqlı siyasi hərəkətliliyin 
Bakının gözlədiyi və umduğu sonluqla 
nəticələnməsi həm tarixi ədaləti bərpa 
edər, həm də ölkələrarası münasibət-
lərdə inam və etimada söykənən yeni 
səhifə açmış olar. 

İrəvan istəsə də, istəməsə də...
Rusiyanın baş diplomatı azərbay-

canlı həmkarı ilə keçirdiyi birgə mətbuat 
konfransında maraqlı açıqlama verdi: 
“Biz Ermənistan və Azərbaycan arasın-
da ikitərə i görüşlərin davam etdirilməsi 
üçün imkanlar yaratmağa hazır oldu-
ğumuzu bir daha təsdiqlədik. Azərbay-
can tərəfi buna hazır olduğunu bildirib, 
Ermənistan tərəfi isə etiraz etmir, lakin 
hələlik yekun razılıq vermir”. Azərbayca-
nın üçtərə i Bəyanatın bütün prinsiplə-
rinə tam riayət edilməsinə tərəfdar oldu-
ğunu söyləyən Ceyhun Bayramov onu 
da bildirib ki, Xankəndi– açın yolunda 
etirazların əsas səbəbi Ermənistanın 
məhz bəyanatın humanitar məsələlərlə 
bağlı bəndlərini pozması olub. 

Ceyhun Bayramov: Ekofəal-
larımızın etirazları başlayanda 
Ermənistan bununla və yol təh-
lükəsizliyi məsələsi ilə heç bir 
əlaqəsi olmadığını bəyan edərək 
bütün məsuliyyətini Azərbay-
can və Rusiyanın üzərinə atma-
ğa çalışırdı.

Qərbə doğru yolunu daha da geniş-
ləndirən, ərazisinə Rusiya üçün arzuo-
lunmaz “kənar qüvvələri” dəvət edən Er-
mənistana Bakının vasitəsilə diplomatik 
təzyiqləri artıran, ona üzləşə biləcəyi 
fəsadları xatırladan, tərə ərə özünün 
cızdığı yeni “yol xəritəsini” təklif edən 

və bununla Avropa İttifaqının təşəbbüs-
lərinin qarşısını almağa çalışan Mosk-
vanın məqsədi məlumdur. Bəlkə Rusiya 
isteblişmenti Kremlin Spasski qülləsin-
dəki zəngli saatın əqrəbini bir saat irəli 
çəkərək, Bakı vaxtı ilə eyniləşdirməklə, 
vasitəçi kimi 10 noyabr Bəyanatında yer 
alan məsələlərdən birini, məsələn, Zən-
gəzur dəhlizi layihəsini reallaşdırmağa 
qərar verib  Bu layihənin gerçəkləşmə-
sindən böyük faydanı Rusiyanın götürə-
cəyini nəzərə alsaq, bunda ən maraqlı 
tərəf də məhz onun özüdür. Biz isə sö-
zümüzü ən yüksək səviyyədə demişik: 
“İrəvan istəsə də, istəməsə də, Zəngə-
zur dəhlizi açılacaq!”

Həqiqətən də, hər şeydən görün-
düyü kimi, indi Moskvanın Bakı vaxtına 
köklənməyinin tam məqamıdır. Tarixin 
arxivinə verilmiş Qarabağ problemindən 
sonra Ermənistan və Azərbaycan ara-
sında sərhədlərin delimitasiyası, kom-
munikasiyaların, o cümlədən, Zəngəzur 
dəhlizinin açılması və nəhayət, ədalətli 
sülh sazişinin imzalanması üçün səy 
göstərən iki vasitəçi qalıb: Vaşinqton 
və Moskva. Aydın məsələdir ki, bölgə-
də marağının və təsirinin azalması ilə 
qəti barışmayan Moskva heç bir halda 
təşəbbüsü Vaşinqtona vermək niyyətin-

də deyil. Elə bu konteksdə, düşünürük 
ki, avrovun Bakı səfəri həm də sülh 
sazişinin yeni layihəsi üzərində üçtərə i 
danışıqların davam etdirilməsinə yeni 
təkan verəcək. 

Sülh sazişində Qaraba   
məsələsi olmamalıdır

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Qarabağ problemi adında bir məsələ-
nin qalmadığını, bunun daxili məsələ-
miz olduğunu istər üçtərə i görüşlərdə, 
istər beynəlxalq tədbirlərdə, debatlarda, 
istərsə də rəsmi çıxışlarında İrəvanın və 
dünyanın diqqətinə çatdırıb. Qarabağ 
ermənilərinin müqəddəratı məsələsinin 
sülh sazişi layihəsinə salınmasına Ru-
siya da çalışırdı, Ermənistan isə təkid 
edirdi. Azərbaycan bunun mümkün ol-
madığını hər dəfə qəti şəkildə bildirirdi. 
Elə Sergey avrov da İlham Əliyevlə 
görüşündə bu məsələyə Moskvanın 
yanaşmasını kifayət qədər aydın şəkil-
də ifadə etdi: “Rusiya Azərbaycan və 
Ermənistan arasında sülh müqaviləsi 
üzrə danışıqların təşkilinə köməyə ha-
zırdır, lakin öz xidmətlərini təkidlə təklif 
etməyəcək”. 

Son dövrlər regionda siyasi ab-ha-
vanın dəyişməsi, Paşinyanın aşkar se-
zilən ikibaşlı oyunu artıq Rusiyanı bu 
məsələyə yenidən baxmağa vadar etdi. 
Əks təqdirdə, Sergey avrovun Bakıya 
səfərinin heç bir əhəmiyyəti qalmazdı. 
Böyük ehtimalla Kreml bu məsələdə 
İrəvanı ram etməyi, onu Bakı ilə dia-
loqun qaçılmaz olduğuna inandırma-
ğı bacarıb. Ermənistan hələ də özünə 
arxa, dəstək axtarışlarını davam etdirir. 
Rəsmi İrəvan Avropadan əli üzüləndə 
Asiyaya – İrana, Hindistana üz tutur, 
“şərqli qardaşlarından” siyasi dəstək-
lə yanaşı, kredit, silah-sursat umur. Bu 
iki ölkənin də haylara qucaq açdığını, 
istədiklərini “səxavətlə” verdiklərini yax-
şı bilirik. İki gün əvvəl İranın xarici işlər 
naziri Hüseyn Əmirabdullahian Ermə-
nistanın XİN başçısı Ararat Mirzoyanla 
BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Şurası-
nın 52-ci sessiyası çərçivəsində Cenev-
rədə görüşüb. Aydın məsələdir ki, on-
ların arasındakı söhbətin mövzusu heç 
də insan haqları deyil, ikitərə i “əmək-
daşlığın perspektivlərinin” müzakirəsi 
olub. Amma bütün bu vurnuxmaların, 
çapalamaların Ermənistana bir faydası 
olacaqmı  Çətin!  

Sergey Lavrov: İran Azər-
baycanın diplomatik missiyası-
na qanlı hücumun nəticələrini 
aradan qaldırmaq üçün lazımi 
tədbirlər görməlidir.

Bakıya səfərinin bir növ yekunu ola-
raq Rusiya–Azərbaycan Ekspert Şura-
sının üçüncü iclası çərçivəsində XXI 
əsrdə Rusiya–Azərbaycan münasibət-
ləri: regional təhlükəsizlik kontekstində 
strateji tərəfdaşlıq  tematik konfransın-
da çıxış edən S. avrov 3 3 formatında 
daha bir regional əməkdaşlıq platforma-
sından da danışıb: “3 3 platforması Tür-
kiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, 
daha sonra Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putin tərəfindən dəstəklənib, Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə formalaşıb. 
Bu mexanizmin yalnız bir iclası keçirilib. 
Gürcüstan iştirakdan yayınıb. Amma biz 
razılaşdıq ki, Tbilisi üçün qapını həmişə 
açıq saxlayaq. Bu, hazırkı mərhələdə 
ikinci görüşün hazırlanması kontekstin-
də tamamilə aktual olaraq qalır”. 

Görünən və görünməyən parametr 
və çalarlarına görə, Sergey avrovun 
Bakıya səfərini hər iki tərəf üçün uğurlu 
saymaq olar. Bundan sonra Moskvanın 
İrəvanla münasibətlərinə necə aydınlıq 
gətirəcəyi öz işidir. ransız jandarm-
larını, alman hərbçilərini öz sərhədinə 
dəvət edən İrəvanın Kreml tərəfindən 
cəzalandırılacağı qaçılmazdır. Sergey 
avrovun Bakıya budəfəki səfərinin 

məntiqi nəticəsi kimi İrəvanın danışıqlar 
masasına oturdulmasını və sülh sazi-
şinin tezliklə imzalanmasını gözləyirik. 
Rəsmi Moskvanın bunu necə və han-
sı formada həyata keçirəcəyini isə elə 
rusların öz təbirincə desək, yaşayarıq, 
görərik.  

İmran BƏ İRXA L ,  
“Xalq qəzeti”

İl am Əliyev  Ötən ilin 
oktyabrında Praqada və So-
çidə qəbul edilmiş sənədlər 
sülh müqaviləsinə nail ol-
maq üçün istifadə edilə bilən 
təməldir. Hər halda, biz bu 
düşmənçilik səhifəsini tezlik-
lə çevirmək və Cənubi Qafqa-
za sülhü qaytarmaq üçün 
Ermənistan tərəfi ilə, bizim 
dostumuz və qonşumuz Rusi-
ya tərəfi ilə müsbət və kons-
truktiv iş aparmaq əzmində-
yik. 

ərhad MƏMMƏ V, 
politoloq

Rusiyanın Xarici işlər naziri 
Sergey avrovun qeyd etdiyi kimi, 
Azərbaycanla müzakirə edilə-
cək planlar çox genişdir. Bunlar 
əsasən kommunikasiya xətlərinin, 
nəqliyyat dəhlizinin açılması ilə 
bağlıdır. Amma burada problem-
lər də yox deyil. Zəngəzur dəhli-
zinin reallaşması ilə bağlı İranın 
cənubda destruktiv mövqeyi var. 
Əgər Rusiya bu regionda qalmaq-
da qərarlıdırsa, müvafiq addımlar 
atmalıdır. Azərbaycan bu aspekt-
də Rusiya tərəfindən gözləntiləri-
ni rəsmən və açıq şəkildə bəyan 
edib. Xüsusilə də, Zəngəzur dəh-
lizi ilə bağlı. Çünki Moskva 10 no-
yabr üçtərə i Bəyanatı imzalayan 
tərəfdir. Bu sənədlə İrəvanın öz 
öhdəliklərini yerinə yetirməsini tə-
min edə bilmirsə, onu buna təşviq 
etməlidir. 

Azərbaycan məhz Zəngəzur 
dəhlizi ilə bağlı özünün şərtlərini 
birmənalı olaraq ortaya qoyub. 
Əgər Ermənistanın sərhəddə nə-
zarət-buraxılış məntəqələri, elə-
cə də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı 
narahatlığı varsa, Azərbaycanın 
da açın yolu ilə bağlı ciddi na-
razılığı mövcuddur. Bu narahat-
lıqlar, nəhayət, özünün hansısa 
həll variantına gətirib çıxarmalı-
dır. Həll variantı isə nəzarət-bu-
raxılış məntəqələrinin qurulması 
ilə mümkün ola bilər. Məhz bu 
məsələdə Rusiyanın tutacağı 
mövqe çox vacibdir. Onu da bil-
dirək ki, hazırda rəsmi Moskvanın 
həm regionda, həm də dünyada 
əvvəlki resursları xeyli məhdud-
laşıb. O, bu məsələni konstruktiv 
təklif kimi nəzərdən keçirməli və 
münasibət bildirməlidir.        

Ekspert rəyi

Bakıda Azərbaycan və Rusiya 
XİN başçıları arasında təkbətək 

və geniştərkibli görüş olub

Dünən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov 
ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər naziri 
Sergey Lavrovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Ceyhun Bayramov və Sergey av-
rov arasında keçirilən təkbətək görüş, 
daha sonra hər iki tərəfin nümayəndə 
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə 
davam edib.

Geniştərkibli görüşdə Azərbaycan 
və Rusiya arasında mövcud ikitərə i 
və çoxtərə i əməkdaşlıq gündəliyinin 
aktual məsələləri, həmçinin regionda 
mövcud vəziyyət müzakirə olunub.

Azərbaycan və Rusiya arasında 
müxtəlif sahələr, o cümlədən, siyasi, 
iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, tranzit, mə-
dəni, humanitar, təhsil və sair sahələr 
üzrə səmərəli əməkdaşlıq gündəliyi-
nin mövcudluğundan bəhs edən nazir 
Ceyhun Bayramov, bu xüsusda müna-
sibətlərin inkişafında iki ölkə arasında-
kı siyasi dialoqun, qarşılıqlı səfərlərin 
əhəmiyyətini qeyd edib. 

Postmünaqişə dövründə regionda 
mövcud vəziyyət, bölgədə sülh və təh-
lükəsizliyin bərqərar edilməsi istiqamə-
tində imzalanmış üçtərə i bəyanatların 
icrası yönündə Azərbaycanın göstər-
diyi sülh və quruculuq səyləri barədə 
qarşı tərəfi ətra ı məlumatlandıran 

nazir Ceyhun Bayramov iki dövlət ara-
sında münasibətlərin normallaşması 
və sülh müqaviləsinin imzalanmasında 
Azərbaycanın davamlı olaraq Ermə-
nistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi, o 
cümlədən, sülh gündəliyinə xələl gə-
tirən təxribatları ilə üzləşdiyini bildirib.

Nazir Sergey avrov builki rəsmi 
səfərinin ötən il fevralın 22-də imzalan-
mış və ölkələrimiz arasında münasi-
bətlərin inkişafında əlamətdar rolu olan 
Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya 

ederasiyası arasında müttəfiqlik qar-
şılıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamə-
nin imzalanmasının birinci ildönümünə 
təsadüf etdiyini xatırladıb. Bu xüsusda, 
iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə 
mövcud münasibətlərin inkişafındakı 
müqavilə-hüquq bazasının əhəmiyyəti 
qeyd olunub. Cənubi Qafqazda sülh 
və sabitliyin təmin olunması istiqamə-
tində 10 noyabr Bəyanatının və liderlər 
arasında əldə edilmiş razılıqlardan irəli 
gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin 
vacibliyi vurğulanıb.

əzənfər AS MOV, “Xalq qəzeti”

Fars-molla rejimi ölülərin də 
haqqını qəsb edir

əvvəli 1-ci səhifədə

cal  at llər  üçün 
a an tamaşa

Xocalı soyqırımının 31-ci ildönü-
mündə İranda ermənilərin əli ilə an-
ti-Azərbaycan aksiyasının keçirilməsi, 
heç şübhəsiz, rəsmi Tehranın xalqımıza 
düşmən siyasətinin davamı, yeni təxri-
batıdır. Ermənilərin aksiyası ilə Xocalı 
soyqırımının 31-ci ildönümünün üst-üstə 
düşməsi, əslində, rəsmi Tehranın Azər-
baycana gözdağı verməsi deməkdir. 

ars-molla rejimi bununla sübut etməyə 
çalışır ki, o, nəinki Xocalıda baş verənləri 
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı aktı 
kimi qəbul etmir, əksinə, bu məsələdə 
erməniləri haqlı sayır və onların yanında 
yer alır. 

Anti-Azərbaycan aksiyası üçün er-
məni faktorunun seçilməsi də rəsmi Teh-
ranın məkrli məqsədindən xəbər verir. 
Xocalı soyqırımının 31-ci ildönümündə  
İran hakimiyyətinin ermənilərin Azərbay-
can əleyhinə aksiyasına şərait yaratma-
sı, 31 il öncə olduğu kimi, bu gün də Teh-
ranın Ermənistanla həmrəy olduğunu 
göstərir. Buna görə də soyqırımın 31-ci 
ilində ermənilərin “Qarabağa azadlıq” 
şüarı səsləndirməsini sevinclə seyr edir, 
ssenarisini yazdığı bu tamaşanın gedi-
şatından məmnunluğunu gizlətmir.

Əslində, baş verənlər onu deməyə 
əsas verir ki, ermənilərin vaxtilə Xoca-
lıda həyata keçirdiyi qanlı soyqırımını 
fars-molla rejimi 31 il sonra mənəvi-si-
yasi zəmində təkrarlamaqdadır. Dün-
yanı dəhşətə gətirən, bəşər tarixinin ən 
qorxunc qətliamlarından olan Xocalı 
soyqırımını görməzliyə vurmaq, bu az-
mış kimi, soyqırımının ildönümündə er-
məni qatillərinin Azərbaycan şəhidləri-
nin ruhlarına lənət yağdırmasına şərait 
yaratmaq mənəvi terrordan və ləyaqət-
sizlikdən başqa bir şey deyil. İran haki-
miyyəti bununla bir daha sübut etdi ki, 
o, əxlaq və ədalət hissindən tamamilə 
məhrumdur və onun erməni qatillərindən 
heç bir fərqi yoxdur. 

Bundan başqa, “İsfahan tamaşası” 
həm də onu göstərdi ki, Tehran dirilər-
lərlə yanaşı, ölülülərin də haqqını qəsb 
etməkdə, Xocalı qurbanlarının xatirəsinə 
açıq hörmətsizlik sərgiləməkdədir. 

ar a ac  alt n a 
m rat a n

Artıq uzun illərdir ki, İranda haqq sözü 
dilinə gətirən, hakimiyyətə qarşı az-çox 
tənqidi mövqe sərgiləyən insanların dar 

ağacına “qonaq edildiyi”, ən yaxşı halda 
ölkədən didərgin salındığı kimsəyə sirr 
deyil. Hər il 60 mindən çox insanın İranı 
birdəfəlik tərk etməsi faktı, bu ölkədə-
ki real vəziyyətin ən bariz göstəricisidir. 
Son bir neçə aydır ki, İran rejiminin öz 
vətəndaşlarına tutduğu divan, ölkənin 
gecə-gündüz küçə döyüşlərinə şahidlik 
etməsi də, Tehranın demokratik idarəet-
mədən uzaq olduğunu göstərir. 

Maraqlıdır ki, bütün dünyanın şahid 
olduğu bu reallıqlara rəğmən Tehran 
hələ də özünü beynəlxalq ictimai rəyə 
demokratik dövlət kimi sırımağa can atır. 

ars-molla rejimi riyakar susqunluğu fo-
nunda diqqətə çatdırmaq istəyir ki, guya, 
İsfahanda ermənilərin Xocalı soyqırımı-
nın 31-ci ildönümündə təşkil etdikləri an-
ti-Azərbaycan aksiyasının qarşısı rəsmi 
Tehran tərəfindən “demokratiya səbəbin-
dən” alınmayıb. 

Bütün digər məsələlərdə demokra-
tiyaya etinasız yanaşan Tehran, erməni 
məsələsində demokratiyanı dərhal yada 
salıb. Anlaşılan budur ki, İran rejimi hələ 
də “dərk etmir” ki, Azərbaycanın ünva-
nına böhtan və təhdid yağdırmaqla, fa-
şist şüarları səsləndirməklə demokratiya 
arasında heç bir əlaqə yoxdur. 

r aşla  ş  
rma  a

Soyqırımının ildönümündə İranda 
fars-erməni işbirliyi çərçivəsində real-
laşan anti-Azərbaycan aksiyası, həm 
də Türkiyəyə yönəlik ittihamlarla yadda 
qaldı.  Aksiyada Azərbaycanla yanaşı, 
qardaş Türkiyə də hədəf alındı ki, bu da 
məlum aksiyanın mahiyyətindən xəbər 
verir. Görünən odur ki, İran rejimi qoy-
nunda yer verdiyi ermənilərin vasitəsilə 
bir aksiya ilə həm Azərbaycan, həm də 
Türkiyəni gözdən salmağa, cəmiyyətdə 
anti-türk ovqatı formalaşdırmağa çalışır. 
Bu, Ermənistanda olduğu kimi, fars-mol-
la rejimi arasında da türkofobiyanın  ən 
üst zirvədə qərarlaşdığını göstərir. Əs-
lində, bir ovuc fars-erməni yığınının səs-
ləndirdiyi anti-türk şüarları, ermənipərəst 
yanaşma İran xalqının mövqeyini ifadə 
edə bilməz. İran hakimiyyətinin təşkil et-
diyi belə aksiyalar sadəcə fars-molla reji-
minin özünün ifşası ilə nəticələnir. 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım tədbiri 
keçirən, erməni qatillərini qınayan Gü-
neydəki soydaşlarımıza qarşı sərt cəza 
sisteminin tətbiqinə gəlincə, İran rejimi 
anlamalıdır ki, bu kimi təzyiqlərlə heç 
nəyə nail ola bilməyəcək.  

Seymur ƏLİYEV
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Sergey Lavrovun Bakı  
səfəri ilə bağlı dörd məqam 

Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərini, ümumilikdə, 
dörd istiqamətdə şərh etməliyik. Birincisi, ikitərəfli Azərbaycan–Rusiya 
münasibətləri, ikincisi, üçtərəfli Azərbaycan–Rusiya–Ermənistan münasibətləri, 
üçüncüsü, 44 günlük Vətən müharibəsindən sonrakı reallıqda Rusiyanın Cənubi 
Qafqaz regionundakı mənafeyi, dördüncüsü isə Azərbaycanın Ukraynadakı 
müharibə səbəbindən Rusiyaya qarşı formalaşmış qlobal koalisiyadakı mövqeyi.

İkitərə i xüsusdan danışırıqsa, Ru-
siya Azərbaycanla müttəfiqlik münasi-
bətlərinin dərinləşməsində maraqlıdır. 
Ümumən, qeyd edək ki, bu münasibətləri 
müharibədən sonrakı vəziyyətə adekvat 
olaraq, yəni pozitiv məcrada saxlamaq 
Rusiya tərəfindən çoxlu səylərin göstə-
rilməsini tələb edir. Çünki 10 noyabr 
2020-ci il tarixli üçtərə i Bəyanatın imza-
lanması ilə müharibənin bitmə şərtlərinin 
həyata keçməsində, Moskvanın qarant 
durduğu öhdəliklərə Ermənistan tərəfin-
dən məsuliyyətsiz yanaşma halları var. 
Bu hallar ikitərə i münasibətlərin ahən-
ginə təsirsiz ötüşmür. Yəni, istər-istəməz, 
müəyyən mənfi təmayüllər üzə çıxır. 

Bir məqamı da xüsusi vurğulayaq ki, 
Azərbaycan Qafqazda davamlı sülhün 
bərqərar olması üçün Rusiyanın fəal 
səylərinə ümid etsə də, əsasən də son iki 
ildə Şimal qonşumuzun ənənəvi müttəfiqi 
sayılan İranın və Avropada Rusiyanın 
sözcüsu qismində çıxış edən ransanın 
Ermənistanla müştərək fəaliyyətindəki 
rolunun olmamasına inanmır.

Səfərin üçtərə i, Azərbaycan–Ru-
siya–Ermənistan münasibətləri gündə-
minə gəldikdə, Bakı hesab edir ki, möv-
cud gündəliyin həyata keçirilməsində də 
Moskva səylərini artırmalıdır. Bu səylər 
isə Ermənistan–Azərbaycan nizamlan-
masının üç əsas prioriteti üzrə – kom-
munikasiyaların açılması, sərhədlərin 
delimitasiyası və sülh müqaviləsinin im-
zalanması istiqamətində olmalıdır.

Qeyd edim ki, avrovun Bakıya səfəri 
öncəsi Azərbaycan, Rusiya və Ermənis-
tan baş nazirlərinin müavinlərinin sədrlik 
etdiyi üçtərə i işçi qrupunun fəaliyyəti-
nin aktivləşdirilməsini razılaşdırılıb ki, 
bunu Rusiya XİN rəhbərinin ölkəmizə 
gəlişi müstəvisindəki pozitiv məqam kimi 
dəyərləndirməliyik.

Rusiyanın Xarici İşlər naziri Bakıda 
elan etdi ki, Moskva sülh sazişinin im-

zalanmasına kömək etməyə, sərhədlə-
rin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə 
komissiyalar vasitəsilə tərə ərə məs-
ləhət verməyə hazırdır. Ancaq bunlar 
10 noyabr üçtərə i Bəyanatının imza-
lanmasından sonra Moskvanın həmişə 
səsləndirdiyi fikirlərdir. Nəzərə alaq ki, 
əslində, Rusiyanın, lap əvvəldən, öz 
öhdəlik və məsuliyyətinə yetərincə əməl 
etməməsi, regionda kənar oyunçuların 
yerləşməsi üçün münbit zəmin forma-
laşdırıb.

avrovun Bakı səfərində delimitasi-
yası ilə bağlı Azərbaycan–Ermənistan 
ikitərə i formatında görülən işlər, sər-
hədlərin açılması ilə bağlı isə Rusiya–
Azərbaycan–Ermənistan üçtərə i formatı 
müzakirə olundu. Bu, şübhəsiz ki, Ermə-
nistanın  Qərb vasitəçilərinin köməyi ilə 
regionda sülh və sabitlik formalaşdırmaq 
cəhdlərinə cavab mahiyyəti daşıyır. 

Bakıda 44 günlük Vətən müharibə-
sindən sonrakı reallıqda Rusiyanın Cə-
nubi Qafqaz regionundakı mövqeyi bir-
başa diskussiya predmetinə çevrilməsə 
də, Ermənistan–Azərbaycan gündəliyinin 
hər üç əsas məsələsi üzrə – istər kom-
munikasiyaların açılması, istər sərhədlə-
rin delimitasiyası, istərsə də sülh müqa-
viləsinin imzalanması istiqamətindəki 
müzakirələrdə avrovun başlıca mövqeyi 
kimi ifadə olunurdu. 

Müzakirələrdə Ermənistan tərəfi-
nin son zamanlar dirçəltməyə çalışdığı 
ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı ifadələr isə 
Azərbaycanın mövqeyini tam şəkildə ifa-
də edirdi. Halbuki, Ermənistan məsələni 
stimullaşdırmağa çalışır, beləliklə yeni 
gündəm formalaşdırmaq niyyəti güdür. 
Deməli, mövcud xüsusda Ermənistana 
tutarlı cavab verildi. Söhbət Azərbay-
canın mövqeyini əks etdirən cavabdan 
 gedir. 

Rusiya XİN rəhbəri S. avrovun çıxı-
şından aydın olur ki, kommunikasiyaların 
açılması məsələsində müəyyən irəliləyiş 
var, lakin bunun təfərrüatları aydın deyil. 
Çünki İrəvan hələ yolların çəkilişinə belə 
başlamayıb.

Görüşdə, həmçinin, İrəvanın Azər-
baycan–Ermənistan sərhədinin delimita-
siyası məsələsində vasitəçilərlə təmas-
dan çıxa bilməyəcəyi anlamına gələn 
konkret mesajlar verildi. avrov bu danı-
şıqlar üçün bütün şəraitin yaradılmasına, 
komissiyaların ikitərə i formatına, lazimi 
xəritələrin təqdim edilməsinə dair fikirlər 
səsləndirdi. 

Ukraynadakı müharibəyə görə Rusi-
yaya qarşı formalaşmış qlobal koalisiya-
da Azərbaycanın mövqeyi haqqında ge-
dən müzakirələrdən söz açmazdan öncə 

bildirmək lazımdır ki, Ermənistan və onun 
Qərbdəki havadarları Ukraynadakı mü-
haribə kontekstində Rusiya–Azərbaycan 
yaxınlaması və 44 günlük müharibədə 
Ermənistanın Azərbaycana görə cəza-
landırlması təbliğatını aparırlar. avrovun 
Bakıya səfəri günlərində isə sözügedən 
təbliğat pik həddə çatıb. İrəvanın əsas 
hədəfi həm Qarabağ, həm də sərhəd 
mövzusunu Ukraynadakı müharibə üzə-
rindən hər gün kəskinləşən Qərb–Rusiya 
konfrantasiyasının tərkibinə daxil etmək-
dir. Ancaq...

Maraqlıdır ki, avrovun Bakı səfəri 
ilə eyni vaxtda Ukrayna Ali Radasının 
Ukrayna–Azərbaycan parlamentlərarası 
dostluq qrupunun rəhbəri Vladimir Krey-
denkonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti də Bakıda olub. Nümayəndə heyə-
ti ilə Xarici İşlər Naziriliyində görüş keçi-
rilib. Həmin görüşdə söylənmiş fikirlər 
Qərb və Rusiya konfrantasiyasından fay-
dalanmağa çalışan Ermənistanın və ha-
vadarlarının  təşəbbüslərini heçə endirdi. 
Belə ki, toplantıda ikitərə i münasibətlə-
rin və əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, 
müxtəlif fəaliyyət sahələrində əlaqələrin 
daha da genişləndirilməsi, o cümlədən, 
regional təhlükəsizlik məsələləri müza-
kirəyə çıxarıldı. Ümumən, Azərbaycan–
Ukrayna siyasi dialoqunda başlıca xətti 
beynəlxalq hüququn normalarının qorun-
ması, o cümlədən, suverenlik, ərazi bü-
tövlüyü və beynəlxalq sərhədlərin toxu-
nulmazlığı prinsipləri əsasında əlaqələrin 
inkişafı təşkil etməkdədir. 

Görüşdə, həmçinin, regionda sülh 
gündəliyinin həyata keçirilməsi və Ermə-
nistanla Azərbaycan arasında münasi-
bətlərin normallaşdırılması istiqamətin-
də Azərbaycan tərəfinin atdığı addımlar 
barədə ukraynalı nümayəndələrə ətra ı 
məlumat verildi. Ümumən, Ukrayna Azər-
baycanın mövqeyinə və göstərdiyi huma-
nitar yardıma görə Azərbaycan dövlə-
tindən və Azərbaycan xalqından razıdır. 
Ukraynalı parlamentarilərin Bakı səfə-
rində də bu razılıq kifayət qədər dolğun 
şəkildə ifadəsini tapdı. 

əvvəli 1-ci səhifədə

Əvvəlcə, birinci üzərində dayanaq. 
Hesab edək ki, Vardanyan Qarabağda 
qalacaq və bölgənin müxalifət kimi təq-
dim edilən çürük əks-qütbünü təmərküz-
ləşdirməyə çalışacaq. ap düşünək ki, 
o, dünyanın müxtəlif yerlərində, o cüm-
lədən, Rusiyada qazandığı çirkli pulları 
bu yolda xərcləyəcək. Hər bir halda uğur 
qazanacağı mümkün görünmür. Nəyəsə 
nail ola bilsəydi, “dövlət naziri” kimi bunu 
edərdi. Axı, administrativ “səlahiyyətlə-
rindən” istifadə ona üstünlük verirdi. 

Digər tərəfdən, Vardanyanın uğur 
qazanmayacağı əvvəldən bəlli idi. Onun 
barəsindəki “ölüm hökmü” ayağını böl-
gəyə qoyanda çıxarıldı. Azərbaycan Ru-
benin gəlişini Qarabağda separatçılıq 
üçün yeni dalğa kimi qiymətləndirdi və 
dərhal siyasi təzyiqi gücləndirdi. Yəni, 
prinsip etibarilə, ölkəmiz kimliyindən 
və tutacağı mövqedən asılı olmayaraq, 
Qarabağda ərazi bütövlüyümüzə təhdid 
anlamı verən istənilən meyli, necə deyər-
lər, süngü ilə qarşılayacağını ortaya qoy-
du və obrazlı desək, Ruben Qarabağa 
gələr-gəlməz, həmin süngüyə keçdi. 

Çox güman ki, Vardanyanı Qarabağa 
göndərənlər Bakının onun varlığına loyal 
yanaşacağı ehtimalını əsas tutmuşdular. 
Hesab etmişdilər ki, Ruben gələcək, yerli 
“hakimiyyəti” sıradan çıxaracaq. Azər-
baycan isə bölgədəki separatçılığın Ru-
siya maraqları üzərindəki oyununu sakit 
qarşılayacaq. Yəqin, Bakının “ənənəvi 
separatçılarla” deyil, məhz Vardanyanla 
danışıqlara gedəcəyinə ümid bəsləmiş-
dilər. Hər halda, ikincinin açıqlamaların-
dan Azərbaycanın onu tərəf kimi qəbul 
edəcəyini gözləməsi duyulurdu. akin, 
bu, baş vermədi. Başqa sözlə desək, 
Qarabağın statusu ilə bağlı danışıqları 
qeyri-müəyyən vaxta saxlamaq istəkləri 
i asa uğradı...

Sonrakı müddətdə isə Vardanyan, 

sadəcə olaraq, nə edəcəyini bilmədi. 
Onun başqa yolu yox idi. Açıq oynadı, 
Qarabağdakı separatçı rejimin təmsilçilə-
rindən də artıq aqressiv davrandı. Ru-
ben, necə deyərlər, Roma papasından 
daha artıq katolik olmağa çalışdı. Elə bu 
ritorika onun ərazidən, ümumən oradakı 
ermənilərin durumundan məlumatsızlığı-
nı ortaya qoydu. 

Məsələn, köhnə havalara köklənmiş 
Vardanyan anlaya bilmədi ki, 44 günlük 
müharibədəki məğlubiyyət yerlilərdə bö-
yük ümidsizlik yaradıb. O, depressiv du-
rumun aradan qalxması şanslarının öldü-
yünü nəzərə almadı. Guya iş görürmüş 
kimi, sərt fikirlərə üstünlük verdi, nəticədə 
vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Kənar-
dakılar adamın siyasi cəhətdən naşılığını 
sezdilər. Yekunda Vardanyanın özünə 
tərəfdar yığmaq cəhdləri də boşa çıxdı. 

Bunlara rəğmən, Rubenin Qarabağda 
fərdi siyasi karyera baxımından, kifayət 
qədər, uzun məsafə qət etdiyini söyləyə 
bilərik. Adam həmin vaxtadək biznesdə 
olmuş, müxtəlif saxtakarlıqlarda iştirak 
etmişdi. Belə bir mənfi reputasiyaya ma-
lik şəxs üçün qondarma da olsa, hansısa 
idarəçilik formasında vəzifə tutmaq adi 
məsələ sayıla bilməzdi... 

* * *
Qarabağdan fərqli olaraq, Ermənis-

tan anti-Azərbaycan, anti-türk aqressiv 
ritorikasının “çiçəklənməsi” üçün kifayət 
qədər münbit yerdir. Nəzərə alaq ki, Ru-
ben başqa cür hakimiyyətə iddialı ola 
bilməz. Çünki Ermənistanın oturuşmuş 
Qərb yönümü artıq var. Bu cinah iqtidar-
dadır. Yerdə qalır anti-iqtidar cəbhəsini 
cəmləşdirmək, habelə, ölkədəki digər 
siyasi-ideoloji elementləri oraya qatmaq.

Bəli, Ermənistanın özündə Rubenin 
pul gücünə ələ ala biləcəyi daha böyük 
kütlə var. Üstəlik, o kütlənin müəyyən 
seqmenti ideoloji baxımdan “hazırlıqlı-
dır”, baş nazir Nikol Paşinyanın iqtida-
rından ciddi şəkildə narazıdır, nisbətən 

təşkilatlanmış struktura malikdir, ən əsa-
sı bu qütbün əlində ictimai həyatın me-
dia seqmenti cəmləşib. Söhbət ruspərəst 
mediadan gedir... 

* * *
Vardanyan bundan sonra uğur qa-

zana bilərmi  Suala cavab verərkən, 
iki məqamın üzərində dayanaq. Birinci 
məqama aydınlıq gətirmək üçün onun 
Qarabağa hansı missiya ilə göndərildi-
yinə diqqət yetirək. Ruben bölgəyə se-
paratçılığın Rusiya cinahını aktivləşdir-
mək, həmin cinahı İrəvanın təsirindən 
qurtarmaq üçün gəlmişdi. Bir qədər də 
geniş yanaşsaq, ərazidə, belə demək 
mümkünsə, mikro Ermənistan qurmağı 
düşünürdü. Məhz belə bir Ermənistanın 
qərarlaşması nəyə lazım idi  

201 -ci il inqilabından sonra Ermənis-
tanda Rusiyanın mövqeyi sarsıldı. Mos-
kva nə qədər cəhd göstərsə də, bunun 
qarşısını ala bilmədi. Hətta, 44 günlük 
müharibə zamanı Kremlin İrəvanı Bakı ilə 
baş-başa buraxıb birincinin üzləşdiyi rüs-
vayçılıq səhnəsinə seyriçiliyi də Paşinya-
nın komandasına dərs olmadı. Əksinə, 
erməni baş nazir durumu Rusiyanın ölkə-
si üçün səmərəsizliyi məntiqinə çevirdi. 
Nəinki çevirdi, eyni zamanda, 2021-ci ilin 
parlament seçkilərində də qələbə qazan-
maqla, Moskvaya bir növ meydan oxudu. 

Ardınca baş verən proseslər isə 
göstərdi ki, Ermənistan hakimiyyəti 
daxildəki ruspərəst ovqatı əzməklə məş-
ğuldur. Paşinyan özündən əvvəlkiləri 
korrupsiyada, rüşvətdə, dövlət əmlakını 
talamaqda ittiham edərək, onların ictimai 
nüfuzunu bir qədər də zədələdi. Bu, az-
mış kimi, bölgəyə Qərb təsirini gətirmək 
yolu tutdu. 

Ermənistan cəbhəsində uğur qazan-
mağın mümkünsüzlüyünü anlayan Ru-
siya isə Qarabağ üzərinə köklənməyə 
üstünlük verdi. Vardanyan, məhz, həmin 
köklənişin nəticəsi kimi meydana çıxdı. 
Ancaq Moskva məsələnin bir tərəfini he-

sabladı, digərini yox. Əvvəldə də dediyi-
miz kimi, Azərbaycanın reaksiyasının bu 
qədər sərt alınacağını düşünmədi. Nəti-
cə etibarilə  “Vardanyan kartı” işləmədi. 
Beləliklə, mikro Ermənistan planı və onun 
Qarabağ müstəvisindəki millətçi dirənişi-
ni Ermənistan hakimiyyətinin satqınlığı 
ab-havasına alternativ qoymaqla, erməni 
cəmiyyətinin milli hisslərinə və heysiyya-
tına təsir göstərmək niyyəti baş tutmadı. 

Nəzərə alaq ki, mikro Ermənistanın, 
belə demək mümkünsə, Ermənistanı ud-
ması daha böyük hədəf idi. Axı, vaxtilə 
oxşar yol seçilmişdi. Söhbət 199 -ci ildə 
Qarabağ klanının hakimiyyətə gətirilmə-
sindən gedir. O klan ki, həmin vaxtadək 
aparılan Azərbaycan–Ermənistan danı-
şıqlarının müsbət perspektivini dalana 
dirədi. 1999-cu ilin İrəvanda yaşanmış 
parlament terroru isə hər şeyi alt-üst 
etdi. Koçaryanın, ardınca Sarkisyanın 
prezidentliyi mərhələsi isə xunta kimi ta-
nınan Ermənistan hakimiyyətinin Qara-
bağ danışıqları ilə manipulyasiya dövrü 
oldu. Vardanyan, eyni manipulyasını re-
allaşdırmaq, həmçinin, özünün əlahiddə 
obrazını Paşinyana alternativ kimi irəli 
sürmək istəyirdi. Alınmadı. Baxmayaraq 
ki, Qarabağda onun separatçılığının, 
müyyən mənada, passiv, ancaq hər an 
aktivləşə biləcək güc qaynağı – Rusiya 
sülhməramlıları da var idi. 

* * *
İkinci məqam, bilavasitə, Vardanyanın 

uğursuzluğu ilə bağlıdır. Bəli, yuxarıda da 
vurğuladıq ki, o, siyasi cəhətdən naşı idi, 
bölgədəki vəziyyəti düzgün dəyərləndirə 
bilmədi, bu öz yerində. Ruben həm də 
ona görə uğur qazanmadı ki, Qarabağ 
erməniləri ilə Ermənistanın ictimai rəyi-
nin mövqeyi üst-üstə düşdü. Hər iki tərəf 
Vardanyana keçmişin üfunətli qalığı kimi 
yanaşdı. Onlar Rubeni Rusiyanın Koçar-
yan-Sarkisyan tandeminin davamı kimi 
gördülər. Həqiqətən, oliqarx, harınlamış 
milyarder ilə dövlət əmlakını talayaraq, 

vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 
yolu ilə varlanmış tandem arasında heç 
bir fərq yoxdur. Belədə ortaya daha bö-
yük sual çıxır – R.Vardanyan Ermənistan 
daxilində uğur qazana bilərmi  Yaxud 
necə qazana bilər  

Bir qədər əvvəl Rubenin erməni cə-
miyyətində hansı qüvvələri pul gücünə 
ələ ala biləcəyindən söz açdıq. Əlbəttə, 
dediklərimiz heç də uğur formulu kimi 
qiymətləndirilə bilməz. Yəni, söyləmək 
olmaz ki, Vardanyan İrəvanda Paşinyan 
əleyhinə olan qüvvələri vahid cinahda 
birləşdirmək imkanına malikdir. Ancaq bir 
anlıq düşünək ki, Ruben bunu bacarıb. 
Birləşmiş müxalifət Paşinyandan güc-
lü ola biləcəkmi  Az inandırıcı görünür. 
Deməli, “B” planı işə salınmalıdır. O plan 
ki, özündə keçmişə qayıdışı ehtiva edir. 
Yəni, 199 -ci ilə. 

Xatırladaq ki, 199 -ci ildə Robert 
Koçaryan, faktiki olaraq, Ermənistanda 
hakimiyyəti zəbt emişdi. Haqqında söz 
açdığımız 1999-cu ilin parlament terroru 
ölkədəki mütərəqqi, Qarabağ mövzusun-
da kompromiss tərəfdarı olan şəxsləri, 
fiziki cəhətdən, aradan götürməklə, Azər-
baycan–Ermənistan danışıqlarının uzun 
və səmərəsiz məcraya yönəlməsi reallı-
ğını doğurmuşdu. 

Belə nəticəyə gəlirik ki, Vardanyan 
üçün hazırda tarixi təkrarlamaqdan, 
başqa sözlə desək, hakimiyyəti terrorla 
zəbt etməkdən başqa yol qalmır. Gö-
rünür ki, yalnız hakimiyyət terroru nə-
ticəsində Ermənistan yenidən Rusiya 
təsirinə qayıda bilər. Və o da görünür 
ki, əgər belə bir hal baş versə və İrə-
van yenidən Kremlin orbitinə qayıtsa, 
o zaman Qarabağ məsələsi, ümumən, 
Azərbaycan–Ermənistan münasibətlə-
rinin tənzimlənməsi müstəvisində ma-
nipulyasiyalar artacaq. Hərçənd, bütün 
bunların Azərbaycan hakimiyyətinin 
Qarabağ dirənişinə təsirinin olacağı da 
mümkünsüzdür. Ən azı ona görə ki, 
Azərbaycan artıq 199 -ci ildəki Azər-
baycan deyil. Ermənistan isə 201 -ci ilə 
qədərki Ermənistan olmadığını sübuta 
yetirməlidir. Elə bütün anlamlarda. Ən 
əsası isə Qarabağ mövzusunda. Əgər 
bu, baş verməyəcəksə, o zaman bizim 
üçün Paşinyanın Koçaryan-Sarkisyan 
tandemindən heç bir fərqi olmayacaq. 
Heç Vardanyandan da.

Ə. AHA İR L ,  
“Xalq qəzeti”

“Vardanyanizm” və ya Ermənistan 
hakimiyyət terroruna doğru

əvvəli 1-ci səhifədə
Azərbaycan Cənubi Qafqazı 30 il 

gərginlikdə saxlayan Qarabağ proble-
mini həll etməklə regionda yeni dövrün 
əsasını qoydu. Baxmayaraq ki, Ermə-
nistan məğlubiyyətindən sonra davamlı 
və möhkəm sülhün bərqərar olunması-
na yönəlmiş diplomatik təşəbbüsləri zəif 
dəstəkləyir və ya imitasiya ilə məşğul 
olur. Azərbaycansa regional inkişafa 
hərtərə i təsir göstərəcək təkli ər irəli 
sürür. Amma erməni müxalifət düşər-
gəsində yer almış siyasətçilər hələ də 
reallıqdan uzaq, sərsəm bəyanatlar 
səsləndirirlər. Belə siyasətçilərdən biri 
də Vardan Oskanyandır. Sabiq ölkə 
başçısı, körpə qatili Robert Köçəryanın 
dövründə xarici işlər naziri vəzifəsin-
də çalışmış V.Oskanyan soydaşlarını 
qorxutmaqla məşğuldur. Bu Suriya er-

mənisi iddia edir ki, əgər sülh müqavilə-
si mətbuata sızılan formada imzalansa, 
o zaman “Qarabağ Cavaxka (Gürcüs-
tanda ermənilər yaşayan Samtsxe-Ca-
vaxeti bölgəsi), bir neçə ildən sonra isə 
Naxçıvana çevriləcək”. 

V.Oskanyanın sözlərinə görə, Ermə-
nistan hakimiyyəti artıq şifahi şəkildə, 
bəzi yerlərdə isə sənədlərdə razılığa 
gəlib: “Bu gün əsaslı şübhə var və bu, 
Ermənistan hakimiyyətinin və onların op-
ponentlərinin bəyanatlarında ifadə olunur 
ki, bizim hakimiyyət şifahi, bəzi yerlərdə 
isə sənədləşdirilmiş şəkildə Qarabağın 
Azərbaycanın tərkibində olmasına razılıq 
verib”. Sabiq nazir bunu “təhlükəli ha-
disə” kimi qiymətləndirir. Onu belə fikirlər 
səsləndirməyə nə vadar edir  Erməni 
mətbuatı yazır ki, sabiq naziri “dirilməyə” 
vadar edən onun hakimiyyətdə təmsil 
olunmaq istəyidir. V.Oskanyan da bu 
günlərdə Xankəndidən qovulan Ruben 
Vardanyan kimi İrəvana Qarabağdan 
gəlməyi düşünürdü. Quldur Köçəryan 
rejiminə qulluq etmiş birisinin indi İrəvan-
da hakimiyyətdə təmsil olunması müşkül 
görünür. Buna görə də, sabiq nazir baş 
nazir Nikol Paşinyanı tənqid atəşinə tu-
tur, onun hakimiyyətini “satqınlıqda” gü-
nahlandırır.

Hələ ötən il “Hraparak” qəzeti Ru-
ben Vardanyanın yeni “komanda” for-
malaşdırmağa başladığından yazmışdı. 
Erməni nəşri iddia etmişdi ki,  “xarici 
işlər naziri” postuna namizədlər də var. 
Mənbə bildirmişdi ki, R.Vardanyan bu 
“post”a Ermənistanın keçmiş xarici iş-
lər nazirləri Vardan Oskanyan və ya 
Ara Ayvazyanı gətirmək istəyir. “Ruben 
Vardanyan yeni komandanı yerli ermə-
nilər hesabına formalaşdırmaq istəyir. 
Amma bu alınmasa, kadrları ya Ermə-
nistandan, ya da xaricdən gətirməyə ça-
lışacaq”,  deyə məlumatda vurğulanırdı. 
Ötən il V.Oskanyan demişdi ki, 13-14 
sentyabr döyüşlərində Kremlin susqun-
luq nümayiş etdirməsi yalnız Rusiyanın 
ağır durumu ilə deyil, həm də Putinin 
“kişi sözü” və qarant məsuliyyəti ilə bağ-
lıdır”. Vəziyyətdən çıxış yolu üçün sabiq 
nazir çox “hiyləgər” təklif də irəli sürmüş-
dü. O, hesab etdiyini açıqlamışdı ki, Ni-
kol Paşinyan istefa verərsə, vədləri də  
qüvvədən düşəcək. Bir sözlə, sabiq 

nazir xalqı üçün taleyüklü mıəsələdə 
qədim erməni hiyləgərliyinə əl atmağı 
təklif etmişdi. Ən mühüm anlarda istefa 
vermək və ya bir-birinə qarşı terror aktı 
həyata keçirmək erməni siyasətinin ay-
rılmaz elementidir. 

Bundan  başqa, V.Oskanyan dü-
şünür ki, Ermənistan hakimiyyəti üçün 
Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qal-
ması faktını gizlətmək çox çətin olacaq: 
“Aydındır ki, Azərbaycan bu məsələni 
sülh müqaviləsində ağ-qara, aydın şə-
kildə ifadə etməyə məcbur edəcək”. Sa-
biq nazir indiki hakimiyyətin öz hərəkət-
sizliyinə və fiaskoya haqq qazandırdığı 
tezisini qəbul etmədiyini də açıqlayır. 
“Deyirlər ki, bizə pis miras qaldığı üçün 
qaçılmaz müharibə oldu. Uduzduq  bu, 
qaçılmaz idi, çünki ordumuz yox idi. 
Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi ola-

raq qalacaq – bu gün bu qaçılmazdır, 
çünki alternativ yoxdur. Bu üç tezis boş 
və yanlışdır”. V.Oskanyan da ölkəyə pis 
miras qoyduqlarını, işlədiyi vaxt quldur 
Robert Köçəryanın büdcə pullarını ta-
layaraq, indi milyarder olduğunu etiraf 
etmək istəmir. 

Sabiq nazir düz deyir ki, 2020-ci il 
müharibəsi danışıqların uğursuzluğun-
dan, Ermənistanın hərbi balansı saxlaya 
bilmədiyindən baş verdi: “Biz müharibə-
ni çox pis apardıq, ona görə də rüsvayçı 
məğlub olduq”. V.Oskanyan 201 -ci ilə 
qədər nisbi sabitliyin iki amillə    diplo-
matiya və hərbi balansla qorunduğunu 
iddia edir: Bu, üç prezidentin dövründə 
baş verib. İkinci prezidentin vaxtında, 
mən nazir olduğum zaman Azərbay-
can hər dəfə Minsk qrupunun başqa bir 
təklifini rədd edəndə prezident dərhal 
göstəriş verirdi ki, masaya yeni bir təklif 
qoyulsun və diplomatik vakuum yaran-
masın”. Bu, həm də onun etirafıdır ki, 
N.Paşinyana qədər erməni rəhbərləri 
danışıqları sonsuza qədər uzatmaq istə-
yirmişlər. O ki qaldı, hər balansa, İkinci 
Qarabağ müharibəsi göstərdi ki, Qara-
bağ quldur klanının iki üzvünün     Ro-
bert Köçəryanla Serj Sarkisyanın hərbi 
mirası yanacaqsız paslanmış tanklar, 
köhnəlmiş hərbi inventar və digər biabır-
çı çatışmazlıqdan ibarətdir. Buna görə 
də, keçmiş rejimin ünsürü olan V.Os-
kanyanın sülh sazişinə qarşı çıxması 
və N.Paşinyan hölkumətini satqınlıqda 
günahlandırması həyasızlıq və siyasi 
əxlaqsızlıqdır. Çünki V.Oskanyan sabiq 
diplomat kimi gözəl bilir ki, danışıqlar 
tükənəndə silahlar danışır. 

Səbu i MƏMMƏDOV,   
“Xalq qəzeti”

Oskanyan sülhdən  
niyə qorxur?Yeganə HA YEVA, 

 politoloq 
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2023 – HEYDƏR ƏLİYEV İLİ

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin irsinin tədqiqi 
həmişəyaşarlıq baxımından daim aktuallığını saxlayacaqdır. Bu zəngin mənəvi 
xəzinə müasir dövlətçiliyimizi qidalandıran “şah damar”dır, demokratik 
cəmiyyətin ruhudur. Ümummilli liderin fəaliyyəti çox geniş və rəngarəng 
olduğundan onun ideya-siyasi irsi də dövlətçiliyin əksər sferalarını əhatə edir.

Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində 
Azərbaycan cəmiyyəti və dövləti üçün 
çox çətin bir dönəmdə xalq öz xilaska-
rına üz tutaraq dünya şöhrətli siyasətçi 
və dövlət xadimi, ümummilli lider Hey-
dər Əliyevi taleyin ümidində qalmış 
müstəqil dövlətin rəhbərlyinə gətirdi.  

Burada iki önəmli məqamı vurğula-
maq lazımdır. Birincisi, Heydər Əliyev 
1993-cü ilin iyununda faktiki olaraq hər 
tərəfdən təzyiqlərə və erməni təcavü-
zünə məruz qalmış bir ölkəyə rəhbərlik 
etməli idi. İkincisi, rəhbərliyin uğurlu ol-
ması üçün ulu öndər nəzəri tezislərini 
birbaşa praktiki fəaliyyətdə təcrübədən 
keçirməli, uğurlu nəticə əldə etməli 
idi. Yəni başqa siyasi liderlərdən fərqli 
olaraq, siyasi-nəzəri bilik və təcrübəni 
rahat və əlverişli bir vaxtda gerçəkləş-
dirmək imkanı yox idi. Bu anlamda, 
Heydər Əliyev yeni mürəkkəb şərait-
də liderliyini “eksklüziv”, hadisələrin 
kükrədiyi bir şəraitdə , vətəndaş qarşı-
durmasının son həddində həyata keçir-
məli idi.

Bununla yanaşı, ulu öndər dövlət 
başçısı olmaqla liderliyin xaqın göz-
ləntiləri ilə vəhdətinə nail olmalı idi. Ulu 
öndər, ilk olaraq, dövlətə rəhbərliklə 
xalqın lideri olmağın müstəqillik şərai-
tində əsas parametrlərini, uğur gətirə-
cək siyasi mexanizmlərini müəyyən 
etməli və həyata keçirməli idi. Əlbəttə, 
bunun üçün, qarşıda, bütövlükdə, düz-
gün, zamanın tələblərinə cavab verən, 
Azərbaycanı böhran vəziyyətindən 
çıxaracaq dövlətçilik fəlsəfəsi hazırla-
maq gərək idi. Heydər Əliyev dühası 

bu zərurəti parlaq surətdə gerçəkləş-
dirdi.

Qısa müddətdə uğurlu dövlətçilik 
fəlsəfəsi əsasında hazırlanmış konkret 
müstəqil dövlət quruculuğu strategiya-
sı ölkəni 2 çətin vəziyyətdən xilas etdi. 
Birincisi, cəmiyyətdə birlik yarandı. 
İkincisi, Azərbaycan dövlət olaraq sa-
bitliyə nail oldu və bütün sosial-iqtisadi, 
mədəni, mənəvi-ideoloji istiqamətlərdə 
islahatlara başladı.

Artıq 1993-cü il oktyabrın 3-də keçi-
rilən Prezident seçkisində xalqın böyük 
əksəriyyəti 3 ay əvvəl ölkə parlamen-
tinin rəhbərliyinə dəvət edilərək siya-
si-hərbi böhranı sovuşduran Heydər 
Əliyevə səs verməklə ona inandığını 
və güvəndiyini nümayiş etdirdi. Bu ha-
disənin fonunda siyasi analitiklər Əbül-
fəz Elçibəyə etimadın sürətlə itməsi 
fövqündə Heydər Əliyevə olan ümid 
və inamın sürətlə artmasını ulu öndə-
rin ümummilli lider, dövlət başçısı kimi 
xarizması ilə əlaqələndirirlər. 

Təcrübə göstərdi ki, Azərbaycan 
xalqı yanılmamışdır və ölkədə dövlət 
quruculuğu kursunu güclü və böyük 
siyasi liderə etibar edib. Doğrudan da, 
Heydər Əliyev qısa müddətdə – 1994 – 
1995-ci illərdə dövlət çevrilişinə cəhd-
lərin qarşısını qətiyyətlə aldı. Paralel 
olaraq, Heydər Əliyev dünyanın böyük 
neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi”ni 
imzalamağa nail oldu. Bununla Azər-
baycanda yeni neft strategiyasına start 
verildi. Heydər Əliyev, bunlarla yana-
şı, sosial-iqtisadi, mədəni, ideoloji və 
mənəvi-əxlaqi sferalarda ciddi yeni-
likləri həyata keçirməyə başladı. Artıq 

1995-ci ildə Azərbaycanda sabitlik tə-
min edildi.

Xilaskarlığın başlıca əlamətləri cə-
miyyətdə qarşıdurmalara son vermək-
lə erməni təcavüzünü dayandırmaq 
və konkret strategiya əsasında cəmiy-
yətdə sabitliyi təmin etməkdir. Dövlət 
quruculuğunu hüquqi əsasa gətirmək 
aspekti isə Azərbaycan Respublika-
sının Yeni Konstitusiyasını (1995-ci 
ildə) yaratmaq, Prezident üsul-idarəsi-
ni hüquqi təsbit və hakimiyyətin qolları 
arasında müasir demokratik qaydalara 
uyğun münasibətlər müəyyən etmək-
lə bağl idi. Bunları ümumiləşdirsək, 
belə qənaətə gələrik ki, Heydər Əliyev 
müstəqil dövlət quruculuğunun ilk mər-
hələsində siyasi lider kimi xilaskarlıqla 
sabitliyi qovuşdura bilmişdi.

Dövlət quruculuğunun sonrakı 
mərhələsi daha məsuliyyətli və stra-
teji əhəmiyyəti olan addımlarla zəngin 
olmuşdur. Ulu öndər həmin dönəmdə 
(1996–2003-cü illər) müstəqil dövlətin 
siyasi institutlaşmasını, idarəetmənin 
təkmilləşməsini, beynəlxalq enerji la-
yihələrinin reallaşmasını, cəmiyyətin 
daha sıx birləşməsini, iqtisadiyyatın 
yeni infrasturkturunun yaradılmasını 
və ordu quruculuğunu təmin etmişdir.

Bizim üçün bu məqamlarla yanaşı, 
Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu fəl-
səfəsinin çox əhəmiyyətli bir cəhəti də 
siyasi varislik əsasında yeni liderin ye-
tişməsidir. Dünya tarixində nadir hallar-
da siyasi liderlər özlərindən sonra tam 
uğurlu yeni lider yetişdirə bilirlər. Post-
sovet məkanında isə Heydər Əliyev-
dən başqa bu vəzifənin öhdəsindən 
gələ bilən ikinci dövlət başçısı yoxdur. 
Azərbaycan liderinin bu nailiyyətinin iki 
səbəbini vurğulaya bilərik.

Əvvəla, Heydər Əliyevin şəxsiy-
yət və siyasi xadim kimi yüksək key-
fiyyətlərə, dərin zəkaya sahib olma-

sı həlledici rol oynamışdır. Hər şeyi 
dəqiq ölçüb-biçən, düzgün strategiya 
müəyyənləşdirən ulu öndər dövlətin və 
xalqın gələcəyini yüksək səviyyəli yeni 
liderə etibar etmişdir.  İkincisi, ulu ön-
dər siyasi varislik prinsipinə tam əməl 
edə biləcək yeni lideri uğurla seçmişdir. 
Yeni liderin İlham Əliyev olacağına ulu 
öndər tam əmin idi. Çünki uzun müddət 
Heydər Əliyev İlham Əliyevi siyasi lider 
kimi yetişdirmişdir.

Heydər Əliyev 2003-cü ildə Azər-
baycan xalqına etdiyi müraciətdə  
“İlham Əliyevə etibar etdiyini, ona özü 
kimi inandığını və müstəqil dövlət quru-
culuğunda uğur qazanacağını” böyük 
bir səmimiyyətlə Azərbaycan xalqına 
çatdırmışdı. İlham Əliyevin dövlət baş-
çısı-lider kimi fəaliyyəti ulu öndərin tam 
haqlı olduğunu sübut etməkdədir.

Bununla da 2003-cü ildən başlaya-
raq Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu 
fəlsəfəsinə əsaslanan müstəqil, güclü 
və demokratik cəmiyyət yaradılması 
kursunun yeni mərhələsinə start ve-
rilmişdir. Ulu öndərin dövlət qurucu-
luğu fəlsəfəsi XXI əsrin gətirdiyi yeni 
reallıqlar şəraitində öz səmərəliliyini 
göstərməli idi. Prezident İlham Əliyev 
faktiki olaraq bir neçə istiqamətdə ulu 
öndərin dövlət quruculuğu kursunu in-
kişaf etdirməli, onun yeni şərtlər altında 
uğurlu olmasını təmin etməli oldu. Təc-
rübə göstərdi ki, İlham Əliyev bu və-
zifənin öhdəsindən yüksək səviyyədə 
gəlmişdir. Azərbaycan Prezidenti İham 
Əliyev, hər şeydən öncə, ulu öndərin 
dövlət quruculuğu konsepsiyasından 
qaynaqlanan siyasi varislik prinsipinə 
tam əməl etmişdir. 

Bu bağlılıqda ölkənin daxili və xa-
rici siyasətinin prioritetlərini İlham 
Əliyev XXI əsrin tələblərinə daha da 
uyğunlaşdırmışdır. O, daxili siysətdə 
azərbaycançılıq və multikulturalizmin 
sintezi əsasında toplumun birliyini yeni 
səviyyəyə yüksəltmişdir. Bu məqam 
İlham Əliyevin Azərbaycan dövlətçili-
yinə verdiyi yüksək töhfələrdən birini 
təşkil edir. Cəmiyyətdə lider–xalq, ha-
kimiyyət–toplum birliyini təmin etməklə 
yeni dövlət başçısı bütün sferalarda 
uğurlu islahatlar aparmaq, demokratik 
təsisatları inkişaf etdirmək üçün geniş 
meydan açdı.

Məhz buna görədir ki, İlham Əliyev 
tarixi baxımdan qısa müddətdə cəmiy-
yətin bütün əhəmiyyətli sahələri üzrə 
geniş islahatlar proqramları həyata 
keçirə bildi. Bu da dövlət quruculuğu 
kursunun mühüm faktorlarından biri-
dir. Nəticədə, Azərbaycanda insanların 
rifahı daha da yaxşılaşdı və adamba-

şına gəlirlər çoxaldı. Sosial təminat 
sahəsində ciddi irəliləyişlər oldu. İqti-
sadi, mədəni, təhsil sahəsində uğurlu 
proqramlar həyata keçirildi.

Ordu quruculuğuna İlham Əliyev 
xüsusi diqqət yetirdi. Azərbaycan Or-
dusu Cənubi Qafqazın ən böyük hər-
bi gücü səviyyəsinə yüksəldi. Ordu və 
müdafiəyə ayırılan vəsaitlərin daim ar-
tırılmasında başlıca məqsəd ulu öndə-
rin vəsiyyətinə uyğun olaraq Azərbay-
canın ərazi bütövlüyünü təmin etməyə 
nail olmaq idi. Prezident İlham Əliyev 
daxili siyasətdəki uğurları xarici si-
yasətdə də inkişaf etdirməyə nail oldu. 
Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası 
xarici siyasətin prioriteti kimi çoxlu say-
da faktoru nəzərə almağı tələb edirdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham  
Əliyevin özünün də dəfələrlə vurğula-
dığı kimi, bütün bunlar qlobal güclərin 
regiondakı maraqlarının Azərbaycanın 
milli dövlət maraqlarına xidmət müstə-
visində balanslaşdırılması kimi mürək-
kəb siyasi kurs sayəsində mümkün 
oldu. Həmin kurs ulu öndər Heydər 
Əliyevin dövlət quruculuğu fəlsəfəsinin 
yeni reallıqlar şəraitində inkişaf etdiril-
məsinin olduqca əhəmiyyətli məqamla-
rından biridir.

Dövlət başçısı İlham Əliyevin 
apardığı siyasət öz bəhrəsini bütün 
sahələrdə vermişdir və o proses indi də 
davam edir. Ən böyük nailiyyətlərdən 
biri isə 2020-ci il 44 günlük Zəfər Sa-
vaşı oldu. Zəfər Savaşı dövlət qurucu-
luğu konsepsiyasına zəfər fəlsəfəsini 
gətirdi. Zəfər fəlsəfəsinin mühüm fak-
torlarından biri “Şuşa Bəyannaməsi” 
oldu. Bu əsasda, bütövlükdə, Azərbay-
canın postmünaqişə və postmüharibə 
mərhələsində yeritdiyi daxili və xarici 
siyasət dövlət quruculuğu prosesində 
yeni mərhələni başlatdı.

Hazırda Azərbaycan Cənubi 
Qafqazın lider dövləti kimi ciddi təsir 
imkanlarına malikdir. Türkiyə–Azər-
baycan müttəfiqliyi regional geosiyasi 
dinamikanı müəyyən edir və sabitləşdi-
rici rol oynayır. Prezident İlham Əliyev 
müstəqil dövlət quruculuğu strategiya-
sında mərkəzi yer tutan “Bir millət, iki 
dövlət” formulunun reallaşması üçün 
olduqca səmərəli addımlar atmışdır. 

Beləliklə, Heydər Əliyevin müstəqil 
güclü dövlət quruculuğu fəlsəfəsi XXI 
əsrdə İlham Əliyev tərəfindən böyük 
uğurla inkişaf etdirilir. Ulu öndərin arzu 
və vəsiyyətlərinə uyğun olaraq Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər-
baycan dünyaya Günəş kimi doğur!

Mirkazım  SEYİDOV,      
Azərbaycan və Rusiya Yazıçılar 
birliklərinin üzvü, diaspor fəalı

Heydər Əliyevin dövlət 
quruculuğu fəlsəfəsi 

Ulu öndərin köməkçisi ilə 
ali məktəbdə görüş

Fevralın 28-də “Heydər 
Əliyev İli” çərçivəsində 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetində tarix 
elmləri doktoru, professor 
Dilarə Seyidzadə ilə görüş 
keçirilib.

ADPU-nun beynəlxalq 
əlaqələr üzrə prorektoru, 
professor Mahirə Hüseyno-
va bildirib ki, 1-ci dərəcəli 
dövlət müşaviri, “Şərəf” və 
“Şöhrət” ordenli Dilarə Seyid-
zadə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin və Prezident İlham 
Əliyevin köməkçisi – Prezi-
dentin Katibliyinin rəisi kimi 
uzun illər səmərəli fəaliyyət 
göstərib. Məşhur Seyidza-
dələr ailəsinin nümayəndəsi 
olan Dilarə xanımın atası 
Bağır Seyidzadə tanınmış 
diplomat, jurnalist və peşə-
kar tərcüməçi olub. Profes-
sor Dilarə Seyidzadənin milli 
tarixşünaslığımızda da xüsu-
si yeri var. Onun “Azərbay-
can XX əsrin əvvəllərində: 
müstəqilliyə aparan yollar” 
əsəri milli tarixşünaslığımız-
da Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinə aparan yolu işıqlan-

dıran ilk tədqiqat işidir. 
Rektor, professor Cəfər 

Cəfərov dahi şəxsiyyət  
Heydər Əliyevi onun ən yaxın 
silahdaşlarının təqdimatın-
dan tanımağın müstəsna 
əhəmiyyətindən söz açaraq, 
qonağa təşəkkür edib,  onu 
tarix müəllimliyi ixtisasında 
təhsil alan tələbələrlə ustad 
dərsinə dəvət edib.

Görüş diskussiya forma-
tında davam edib. Müəllim və 
tələbələrin çoxsaylı suallarını 
cavablandıran D.Seyidzadə 
gənclərin Heydər Əliyevdən 

öyrənməli olduqları ən böyük 
dəyərlərin Vətəni onun kimi 
sevmək, məsuliyyətlilik və 
həyat yolunu doğru müəy-
yənləşdirmək olduğunu bildi-
rib. Qonaq vurğulayıb ki, ulu 
öndərin həyat və fəaliyyəti 
gənclərimiz üçün nümunədir. 
Professor Dilarə Seyidzadə 
Heydər Əliyevlə bağlı xa-
tirələrini də bölüşüb, görüşün 
təşkilinə görə təşəkkürünü 
bildirib.

T.RÜSTƏMLİ,  
“Xalq qəzeti”

“Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbi-ictimai fikri”
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Heydər 

Əliyev və Azərbaycan ədəbi-ictimai fikri” mövzusunda elmi sessiya 
keçirilib.

AMEA-nın prezidenti, Ədəbiyyat 
İnstitutunun baş direktoru, akade-
mik İsa Həbibbəyli elmi məclisi giriş 
sözü ilə açaraq bildirib ki, alimlərimiz 
ümummilli lider Heydər Əliyevin hə-
yat və fəaliyyətinin dərindən öyrənil-
məsini, dahi şəxsiyyətin Azərbaycan 
dövləti və xalqı qarşısındakı tarixi 
xidmətlərinin elmi cəhətdən əsaslan-
dırılmış şəkildə ictimaiyyətə çatdı-
rılmasını önəmli borc hesab edirlər. 
Ulu öndərin çoxəsrlik tariximizin nadir 
şəxsiyyətlərindən biri və zirvələri fəth 
etmiş görkəmli dövlət xadimi olduğu-
nu vurğulayan akademik əlavə edib 
ki, Azərbaycanın yarıməsrlik inkişaf 
tarixi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Qeyd edilib ki, ümummilli lide-
rin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərdə 
qısa müddətdə həyata keçirdiyi ge-
niş islahatlarla Azərbaycanı keçmiş  
SSRİ-nin ən qabaqcıl respublika-
larından birinə çevirib. Xalqımızın 
böyük oğlu 1990-cı illərdə Azərbay-
canın müstəqilliyini itirmək təhlükə-
sini aradan qaldırıb, dövlət orqanla-
rını yenidən formalaşdırmaqla əbədi 
müstəqilliyimizin təməllərini yaradıb. 
Müasir dövrdə isə Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bü-
tün sahələrdə daha da inkişaf etdirilib, 
regionun və dünyanın aparıcı dövlət-
lərindən birinə çevrilib. 

Bildirilib ki, tədbirlər planına 
əsasən, aprel ayında AMEA-nın “Hey-

dər Əliyev İli”nə həsr olunmuş ümumi 
yığıncağı keçiriləcək, Azərbaycan və 
Türkiyə alimlərinin iştirakı ilə “Bir millət 
– iki dövlət” mövzusunda elmi konfrans 
təşkil olunacaq. Hazırda “Ümummilli  
lider Heydər Əliyev və Azərbaycan Mil-
li Elmlər Akademiyası” sənədli filminin 
çəkilişinə  hazırlıq aparılır,  “Heydər 
Əliyev Ensiklopediyası”nın sözlüyünün 
layihəsi tərtib edilir. Ədəbiyyat İnstitu-
tunda isə “Heydər Əliyevin bədii ob-
razı: tarixilik və müasirlik” adlı monoq-
rafiya və Heydər Əliyevin Azərbaycan 
ədəbiyyatı ilə bağlı fərman və sərən-
camlarından ibarət toplu nəşrə hazır-
lanır. “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı” 

jurnalının bir buraxılışı ulu öndərə həsr 
olunacaq.

Elmi sssiyada Əməkdar elm xadi-
mi, filologiya elmləri doktoru, profes-

sor Qəzənfər Paşayevin “Azərbaycan 
reallığında Heydər Əliyev epoxası”, 
AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişa-
noğlunun “Müstəqillik dövrü nəsrində 
Heydər Əliyev”, filologiya elmləri dok-
toru Elnarə Akimovanın “Ədəbiyyatda 
azadlıq ideallarının intişarında Heydər 
Əliyevin rolu”, filologiya elmləri dokto-
ru Əlizadə Əsgərlinin “Heydər Əliyev: 
dünya sivilizasiyasında elit şəxsiyyət” 
və filologiya elmləri doktoru, professor 
Vüqar Əhmədin “Heydər Əliyev və 
Azərbaycan mətbuatı” mövzusunda 
məruzələri dinlənilib.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”
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“İlk gündən gücləndirilmiş 
iş rejimində işləyirik”

“Təəssüflər olsun ki, Türkiyədə baş verən dağıdıcı zəlzələ maddi və 
mənəvi olaraq ölkədə böyük itkilərə səbəb oldu, 10 minlərlə insanın həyatına 
son qoyuldu. Azərbaycanlı vətəndaşlarımızın da  itkisi oldu.  Bu, doğrudan da, 
çox böyük fəlakətdir”.  Azərbaycanın Qars baş konsulu Nuru Quliyev “Xalq 
qəzeti”nin Türkiyədəki əməkdaşına bu açıqlamasının davamında bildirdi:

– Bu ağır günlərində Azər-
baycan ənənəvi olaraq qardaş 
Türkiyəyə ilk əl uzadan ölkə 
olub. Ölkə başçısı cənab İlham 
Əliyevin zəlzələ baş verən ilk 
andan verdiyi müvafiq tap-
şırıqdan sonra Azərbaycanın 
Türkiyədəki səfiri Rəşad Məm-
mədovun koordinasiyası ilə 
Türkiyənin bütün bölgələrində 
yerləşən Azərbaycan konsulluq-
ları gücləndirilmiş iş rejiminə 
keçdi: “Səfirlik mərkəz olmaqla bütün  baş 
konsulların hərəsi bir istiqamətdə fəaliyyətə 
başladı. Qars baş konsulluğu olaraq, bizim 
əsas fəaliyyətimiz təxliyəsi nəzərdə tutulmuş 
vətəndaşlarımızın Azərbaycana keçidlərini 
təmin etmək idi. Çünki onların böyük əksə-
riyyətinin sənədləri yox idi. Onları şəxsiy-
yətini təsdiq edən sənədlərlə təmin etdik və 
sərhəd-keçid məntəqəsindən təxliyələrinə 
dəstək verdik.  Onu da deyim ki, əməkdaşla-
rımız zəlzələ baş verən ilk gündən sərhəd-ke-
çid məntəqələrində fəaliyyət göstərirlər və 
hələ də bu fəaliyyətləri davam etməkdədir”.

r  l  b n an əla ə baş n-
ll  lara  əm şə , əm ə a n 

tlar n mə  lə ür ə ə əl ələ ən 
ərərçə ənlərə man tar ar m am a-

n a na at l lar n  a b l r  “Böyük 

miqdarda ehtiyac olan ləvazi-
matları zəlzələ baş verən böl-
gələrə göndərdik”.

Digər bir önəmli məsələ-
də – Bakı–Tbilisi–Qars dəmir 
yolu xətti ilə Azərbaycandan 
gələn humanitar yük qatarını 
qəbul etməkdə də Qars baş 
konsulluğunun xidməti olub. 

r  l  aç lama-
n a b  mə ələ ə ə t n-

 “Vali, yerli bələdiyyə 
sədri, jandarma komutanlığı və Qars baş 
konsulluğunun iştirakı ilə qatarı Qars dəmir 
yolu stansiyasında qəbul etdik və Kayseriyə 
yola saldıq ki, humanitar yardım zəlzələ baş 
verən bölgələrə avtonəqliyyat vasitəsilə nəql 
edilsin. Bu humanitar yük qatarının Azərbay-
can tərəfindən göndərilməsi də çox böyük 
təqdirlə qarşılandı”. 

r  l  n  a əla ə t  , 
ərba canla ür ə ara n a ü  a-

tarlar  art  mütəma  lara  əal ət 
tər r  “Sərnişin qatarlarının fəaliyyətə 

başlaması pandemiya dönəmindən öncə göz-
lənilirdi, amma məlum pandemiya səbəblə-
rinə görə gecikdi”.

M .S U L T AN O V A
Ank a ra

Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət 
Heyətinin Sədri Azərbaycana səfərə gəlib

Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri xanım Jelka 
Tsviyanoviç fevralın 28-də Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib.

Hər iki ölkənin Dövlət bayraq-
larının dalğalandığı Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportunda ali qona-
ğın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi 
düzülüb. Bosniya və Herseqovinanın 
Rəyasət Heyətinin Sədrini Azərbay-

canın Baş nazirinin birinci müavini 
Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin 
müavini Xələf Xələfov və digər rəsmi 
şəxslər qarşılayıblar.

“Xalq qəzeti”

Daha 55 Vətən müharibəsi iştirakçısı 
polis orqanlarında xidmətə qəbul olunub

Daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov fevralın 28-də 
respublikanın şəhər, rayon polis orqanlarında sıravi və kiçik rəis heyəti 
vəzifələrində xidmət etmək arzusunda olan gənclərin növbəti sıra baxışını 
keçirib. 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildirilib ki, sıra baxışında 
nazirliyə onlayn qaydada müraciət et-
miş gənclərdən daha hazırlıqlı olan 366 
nəfər seçim turunun növbəti mərhələ-
sinə buraxılıb ki, onlardan da 55 nəfəri 
Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. 

Gənclər qarşısında çıxış edən nazir 

Vilayət Eyvazov xidmətə qəbulun şəf-
fa ıq və aşkarlıq prinsipləri əsasında 
keçirildiyini qeyd edərək seçim turu-
nun digər mərhələlərindən də uğurla 
keçərək daxili işlər orqanlarında xid-
mətə qəbul ediləcək gənclərə gələcək 
fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb, tap-
şırıq və tövsiyələrini verib.

Hərbi tibb heyəti Türkiyədən Vətənə qayıdıb
Azərbaycan Ordusunun hərbi tibb personalı Kahramanmaraşda 

fəaliyyətini başa vuraraq Vətənə qayıdıb. Hərbi həkimlərimiz Türkiyədə baş 
vermiş zəlzələ nəticəsində xəsarət alanlara tibbi yardım göstəriblər. 

Tibb heyətimiz qardaş ölkədə, 
ümumilikdə, 1 cərrahi əməliyyat icra 
edib, 51  nəfərə isə ambulator yardım 
göstərib. Ümumi cərrah, travmatoloq, 

OR cərrah, oftalmoloq, neyrocərrah, 
revmatoloq, anestezioloq, plastik-re-
konstruktiv cərrah, feldşer, əməliyyat 

tibb bacıları və anestezistlər olmaqla, 
Azərbaycan Ordusunun 20 nəfərlik 
hərbi tibb personalının fəaliyyəti Tür-
kiyədə yüksək qiymətləndirilib.

“Xalq qəzeti”

Minasız Qarabağa doğru...
Ağdamda partlamamış hərbi sursatlardan  
təmizləmə üzrə İşçi qrupun iclası keçirilib

Azərbaycan Respublikasının 
işğaldan azad edilmiş ərazilərində 
məsələlərin mərkəzləşdirilmiş 
qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış 
Əlaqələndirmə Qərargahının 
İdarələrarası Mərkəzinin nəzdində 
fəaliyyət göstərən Minalardan və 
partlamamış hərbi sursatlardan 
təmizləmə üzrə İşçi qrupunun Ağdam 
şəhərində iclası keçirilib. 

Tədbirdə Azərbaycan Respublika-
sı Minatəmizləmə Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri, İşçi qrupun rəhbəri 
Vüqar Süleymanov, Qarabağ iqtisa-
di rayonuna daxil olan işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə (Şuşa rayonu istis-
na olmaqla) Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi-
nin müavini Bəşir Hacıyev, Prezident 
Administrasiyasının Xarici siyasət 
məsələləri şöbəsinin baş məsləhətçisi, 
Əlaqələndirmə Qərargahının İdarələ-
rarası Mərkəzi Katibliyinin rəhbərinin 

müavini Sultan Hacıyev, İşçi qrupda 
təmsil olunan müvafiq dövlət qurum-
larının nümayəndələri və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Şuşa rayo-
nunda xüsusi nümayəndəliyinin, Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan 
Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonla-
rında Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəs-
miləri iştirak ediblər.

İclasda giriş nitqi ilə çıxış edən Vüqar 
Süleymanov İkinci Qarabağ müharibə-
sindən sonra işğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə 
cəlb olunan dövlət və özəl qurumları 
tərəfindən 6  min hektar ərazinin mina 
və partlamamış hərbi sursatlardan tə-
mizləndiyini, 2 mindən artıq partlayıcı 
qurğunun aşkar edilərək zərərsizləşdi-
rildiyini bildirib. Eyni zamanda, Böyük 
Qayıdış proqramı çərçivəsində Ağdam 

üzrə strateji əhəmiyyətə malik layihələ-
rin minalardan təmizlənməsi və əlaqəli 
şəkildə bərpa-quruculuq istiqamətində 
görülən əhəmiyyətli işlər barədə məlu-
mat verib.  

İşçi qrupun iclasında, dövlət və 
özəl strukturlar tərəfindən daxil olmuş 
müraciətlərə və hökumətin müəyyən 
etdiyi prioritetlərə uyğun olaraq, işğal-
dan azad edilmiş ərazilərdə müvafiq 
layihələrin icrası məqsədilə nəzərdə 
tutulmuş ərazilərin mina və partlayıcı 
qurğulardan təmizlənməsi barədə mü-

zakirələr aparılıb.
İclasda Qarabağ iqtisadi rayonu-

na daxil olan, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə Prezidentin xüsusi nü-
mayəndəsinin müavini Bəşir Hacıyev 
çıxış edərək, ölkə Prezidentinin azad 
edilmiş ərazilərin yenidənqurulması 
və dayanıqlı məskunlaşmanın təmin 
edilməsi istiqamətindəki tapşırıqlarına 
uyğun olaraq, Qarabağda aparılan mi-
natəmizləmə fəaliyyəti və sosial-iqtisa-
di layihələrdən danışıb. 

Prezident Administrasiyasının xa-
rici siyasət məsələləri şöbəsinin baş 
məsləhətçisi Sultan Hacıyev Əlaqələn-
dirmə Qərargahının ötən dövr ərzin-
dəki fəaliyyətindən, işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə aparılan minatəmiz-
ləmə əməliyyatlarından sonra həyata 
keçirilən bərpa- quruculuq işlərindən, 
habelə 2023-cü ildə qarşıda duran və-
zifə və öhdəliklərdən söz açıb.  

Sonra işğaldan azad edilmiş əra-
zilərdə fəaliyyət göstərən müxtəlif özəl 
və dövlət qurumlarının əməkdaşları 
üçün keçirilən təlimlərin əhəmiyyəti, 
minatəmizləmə sahəsində mövcud re-
sursların birgə faydalı istismarına dair 
müzakirələr aparılıb.   

Ağdam rayonunda keçirilən tədbir 
çərçivəsində minatəmizləmə fəaliyyə-
tinə cəlb olunan qurumların 2023-cü 
il üzrə hökumət tərəfindən müəyyən 
edilmiş ərazilərdə icra etdiyi təmizləmə 
sahələrinə səfərlər edilib, layihələrin ic-
rasına baxış keçirilib. 

“Xalq qəzeti”

Xarici jurnalistlər: Laçın yolu açıqdır,  
Qarabağda blokada yoxdur

Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz 
istismarına qarşı Laçın–Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyasına diqqət getdikcə 
artmaqdadır.. 

Məsələ ilə əlaqədar Azərbaycan Res-
publikasının Xarici işlər nazirinin müavi-
ni Elnur Məmmədov Cenevrə şəhərinə 
səfəri çərçivəsində Beynəlxalq Qızıl Xaç 
Komitəsinin (BQXK) prezidenti Miryana 
Spolyariç Egger ilə görüşündə açın yolu 
ətrafında vəziyyət də müzakirə olunub.

Nazir müavini açın yolundan sui-is-
tifadə də daxil olmaqla, Rusiya sülhmə-
ramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi 
Azərbaycan ərazilərində qeyri-qanuni iqti-
sadi fəaliyyətə qarşı həyata keçirilən eti-
razlar dövründə BQXK ilə əməkdaşlıqdan 
məmnunluqla bəhs edib.  BQXK əmək-
daşlarının da şahid olduğu kimi, açın yo-

lunun, guya, Azərbaycan tərəfindən bağ-
lanması, erməni sakinlərinə qarşı tətbiq 
edilən “blokada” və “humanitar fəlakət”lə 
bağlı irəli sürülən iddiaların heç bir əsası-
nın olmadığını vurğulayıb. BQXK-nın əra-
zidə fəaliyyət göstərməsinin, avtomobillə-
rinin yoldan mütəmadi istifadə etməsinin 
buna sübut olduğu bildirilib. Vətəndaşla-
rın, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin yol 
boyu hərəkət rejiminin dəyişməz olaraq 
qaldığı, Azərbaycan tərəfinin birbaşa və 
ya BQXK vasitəsilə yerli əhaliyə hər bir 
yardım göstərməyə hazır olduğu Elnur 
Məmmədov tərəfindən diqqətə çatdırılıb. 

A  Evin və “Ami Magazine” urnalı-
nın baş müxbiri, aksiya yerində olmuş 
urnalist  eyk örks “Ne smax” tele-

kanalına müsahibəsində bildirib ki, a-
çın–Xankəndi yolundakı etirazçılar mina 
çirklənməsindən, həmçinin Qarabağdakı 
ekologiya və ətraf mühitin vəziyyətindən 
narahatdırlar: “İki aydan çoxdur ki, açın 
yolunda etirazların keçirildiyinin şahidi 
oluruq. Bu da narahatlıq yaradır. Rusiya 
Ermənistanla hərbi sahədə müttəfiqdir. 

Amma 2020-ci ildə müharibə başladıq-
dan sonra Rusiya öz müttəfiqinə hərbi 
yardım göstərilməsi nöqteyi-nəzərdən 
gözə dəymədi. Azərbaycan 44 gün ərzin-
də 1990-cı illərdə baş vermiş Birinci Qa-
rabağ müharibəsi zamanı əlindən alın-
mış ərazilərini azad edə bilib. Beləliklə, 
rusiyalı sülhməramlılar bölgəyə sülhün 
dəstəklənməsi üçün yerləşdirilib. Amma 
bu məsələ ilə bağlı hər iki tərəf narahat-
lığını bildirib. Məsələn, Azərbaycan tərəfi 
iddia edib ki, müharibə başa çatdıqdan 
sonra Rusiya sülhməramlılarının nəzarə-
ti altındakı yol vasitəsilə qaçaqmalçılıq 
yolu ilə minalar gətirilib və həmin əra-

zilərdə basdırılıb. Minaların partlaması 
nəticəsində 2 jurnalist daxil olmaqla, 50 
mülki şəxs həyatını itirib”.

urnalist deyib ki, açın yolu bağlan-
mayıb, orada heç bir blokada görməyib: 
“Mən açın yolunda avtomobillərin ma-
neəsiz keçdiyinin şahidi oldum”. C.Törks 
əlavə edib ki, hətta bir qədər məyusluq 
da hiss edir, çünki belə uzun məsafə 
gedib, lakin iddia olunduğu kimi, hazır-
da açın yolunda baş verən “blokadanı” 
görə bilməyib.

Azərbaycanın azad edilmiş ərazilə-
rində müvəqqəti yerləşdirilən rusiyalı sül-
hməramlılardan danışan C.Törks deyib 
ki, həm Bakı, həm də İrəvan onların bu 
ərazidə yerləşdirməsindən bir qədər na-
rahatdır.

evralın 2 -də açın–Xankəndi yolun-
da keçirilən etiraz aksiyası yerinə gedən 
bir qrup xarici media orqanının əməkdaş-
ları gördükləri mənzərəni təmsil etdikləri 
mətbuat orqanında işıqlandırırlar. 

Azərbaycanlı ekologiya fəallarının eti-
razını işıqlandıran he ravel Magazi-

ne  urnalının əməkdaşı Robert Parker 
deyib ki, bu onun Qarabağa ilk səfəridir: 
“ açın–Xankəndi yolunda ətraf mühitin 
çirklənməsinə, təbii sərvətlərin qanunsuz 
istismarına etiraz edən ekoloqların tələb-
ləri çox önəmlidir. Gənclərin ekoloji ci-
nayətlərə qarşı etirazını görməkdən çox 
xoşbəxtəm və qürur duyuram. Təbiətin 
gözəlliyini qorumaq Yer kürəsinin hər bir 
sakininin borcudur. Qarabağda çox gözəl 
dağlar var. Düşünürəm ki, ekofəalların 
çirklənməni dayandırmaq üçün etdikləri 
çox önəmlidir .

İspaniyalı urnalist Beya Ximenes 
xatırladıb ki, ekofəalların etiraz aksiyası-
nın bu gün də davam etdiyi Xankəndi- a-
çın yolunda heç bir blokada yoxdur, hu-
manitar yardım daşıyan avtomobillər bu 
yoldan sərbəst keçirlər: “Bu yolda etiraz-
çılar təbii sərvətlərin istismarı, ərazilərin 
minalanmasına son qoyulmasına tələb 
edirlər. Bu, çox yaxşı təşəbbüsdür. Aksi-
ya dinc xarakter daşıyır”.

anadalı bloger Qreqori Lipovetski 
jurnalistlərə deyib ki, azərbaycanlı eko-
logiya fəallarının məqsədlərinə çatmasını 
arzu edirəm. O, təəssü ə qeyd edib ki, 
ekologiya fəallarının açın–Xankəndi yo-
lunda keçirdikləri etirazlar xaricdə geniş 
işıqlandırılmır: Təəssüf ki, dünyanın o 
tayında bu barədə məlumatımız yoxdur. 
Bu barədə yazmırlar, televiziyada yayım-
lamırlar. Bu barədə məlumat almaq yaxşı 
olardı . Qreqori ipovetski Azərbaycana 
ilk dəfədir səfər etdiyini və buranın gözəl-
liyinə, tarixinə və Azərbaycan xalqının 
qonaqpərvərliyinə heyran qaldığını vur-
ğulayıb.

açın–Xankəndi yolunda keçirilən 
dinc aksiya yerinə gələn İspaniyanın 
“Expansion” qəzetinin müxbiri İqnasio 

aes Reyna söyləyib ki, burada gənclərin 
ətraf mühitin qorunması üçün etiraz aksi-
yası keçirdiklərini görürük: “Ümid edirəm 
ki, problem tezliklə öz həllini tapacaq. Biz 
buradakı ekoloji problem haqqında daha 
çox məlumat almaq istərdik”.

Qeyd edək ki, Qarabağda ekoloji is-
tismara qarşı ötən il dekabrın 12-dən 
başlayan aksiya 0 gündür davam edir. 
Dünən açın–Xankəndi yolundan, ümu-
milikdə, 0-dən çox humanitar təyinatlı 
avtomobilin keçidi təmin edilib. Bu, bir 
daha onu göstərir ki, ərazidə hərəkət sər-
bəstdir.

Rizvan İ RƏTO L ,  
“Xalq qəzeti”

Ekoaksiyanın gündəliyi

Türkiyədən müsahibə
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Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycan fevralın 27-də Enerji 
Xartiyası Müqaviləsinə uyğun olaraq Ermənistana qarşı dövlətlərarası arbitraj 
prosesi başladıb. Azərbaycan tərəfinin Ermənistanla bağlı təqdim etdiyi Arbitraj 
Bildirişində 1991-ci ildən 2020-ci ilə qədər işğalçı dövlətin ərazilərimizin 30 
ilə yaxın qanunsuz işğalı dövründə respublikamızın enerji resursları üzərində 
suveren hüquqlarını pozduğuna görə, düşmən ölkədən təzminat və maliyyə 
kompensasiyası tələbi öz ifadəsini tapıb.  

Məlumatda bildirilir ki, Ermənistan 
uzun müddət ərzində işğal etdiyi Qarabağ 
bölgəsindəki enerji resurslarımızı talayıb. 
Bununla da milli enerji siyasətimizə cid-
di zərbə vurub və respublikamızın enerji 
ehtiyatlarını inkişaf etdirmək imkanının 
qarşısını alıb. Beləliklə, düşmən dövlət 
tərəfindən Enerji Xartiyası Müqaviləsi-
nin çoxsaylı müddəaları və beynəlxalq 
hüququn fundamental prinsipləri pozulub.

Yeri gəlmişkən, adıçəkilən müqaviləyə 
uyğun olaraq Azərbaycanın Ermənistana 

qarşı dövlətlərarası iddiasının əsasını Qa-
rabağ bölgəsinin zəngin hidroenergetika 
ehtiyatlarının işğalçı tərəfindən qanunsuz 
istismarı təşkil edir. Xatırladaq ki, Qara-
bağ bölgəsində respublikamızın daxili su 
ehtiyatlarının 25 faiz cəmlənməsi nəticə-
sində bu ərazi su elektrik enerjisi istehsalı 
üçün optimal məkana çevrilib.  

Burada diqqəti Xarici İşlər Nazirliyinin 
sözügedən məlumatında yer alan digər 
bir məqama yönəltmək istərdim. Orada 
Ermənistanın qeyri-qanuni istismar etdi-
yi hidroenergetika obyektləri sırasında 
Tərtərçayın üzərində yaradılan Sərsəng 
su anbarında yerləşən Tərtər su elektrik 
stansiyası (SES) da yer alıb. Eyni zaman-
da Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin 
işğalı zamanı – 1994-cü ildə Sərsəng su 
anbarı və Tərtər SES-i də ələ keçirdi-
yi vurğulanıb. Bununla kifayətlənməyən 
düşmən dövlət işğal zamanı respublika-
mızın suveren ərazisində 40-a yaxın əlavə 
icazəsiz su elektrik qurğusu yaradıb.  

Qeyd edək ki, Sərsəng su anbarı Qa-
rabağ ərazisində 19 6-cı ildə 12 kilometr 
uzunluğu olan Tərtər çayı üzərində 26 
metr hündürlükdə inşa edilib və tutumu 
565 milyon kubmetr olaraq regionun ən iri 
su hövzəsidir. Bəndin hündürlüyü isə 125 
metrdir. Bu obyekt bəndinin hündürlüyünə 
görə, respublikamızda ən yüksək su an-
barıdır. 

İnfrastruktur 120 min hektar ərazinin 
suvarılması üçün layihələndirilib. Burada 
gücü 50 MVt olan 2 ədəd turbindən ibarət 
su elektrik stansiyası (SES) quraşdırılıb. 
Tərtər çayının yığıldığı belə bir nəhəng 
su anbarının sağ və sol sahilindən çıxan 
magistral kanallarla vaxtilə Tərtər, Bərdə, 

Yevlax, Ağcabədi, Ağdam və Goranboy 
rayonlarının, ümumilikdə,  min hektar 
əkin sahəsi suvarılıb. 

Onu da qeyd edək ki, 2020-ci il ok-
tyabrın 3-də düşməndən azad olunaraq 
adı özünə qaytarılan Suqovuşan, eləcə 
də Sərsəng su anbarının bəndi iyirmi ildən 
artıq bir müddətdə tam baxımsızlıq üzün-
dən aşınmalara məruz qalıb, texnogen 
qurğuların əksəriyyəti sıradan çıxıb və 
hazırda burada təhlükəli bir vəziyyət yara-
nıb. Beləliklə, istənilən vaxt baş verə bilə-

cək təbii hadisə və ya hər hansı bir təxri-
bat nəticəsində bənd dağılmaq təhlükəsi 
ilə üzləşib.     

Mütəxəssislərin fikrincə, Sərsəng su 
anbarının hər hansı bir formada qəzaya 
uğraması və ya hər hansı bir təxribat nə-
ticəsində partladılması Azərbaycan xalqı-
nın və torpaqlarının önəmli bir hissəsinin 
böyük zərərlə üzləşəcəyinə səbəb ola 
bilər. Buna görə də Sərsəng su anbarının 
mövcud vəziyyəti araşdırılaraq dünya ic-
timaiyyətinə çatdırmaq üçün beynəlxalq 
bir komissiya yaradılmasına ciddi ehtiyac 
duyulur.  

İşğaldan sonra anbardan buraxılan 
suyun nizamlanması nəticəsində Tərtər, 
Goranboy və Yevlax rayonlarına suyun 
verilməsi, eyni zamanda ekoloji tarazlığın 
təmin olunması istiqamətində mühüm ad-
dımlar atılıb. 

Ekspertlərin fikrincə, Sərsəng su anba-
rının yerləşdiyi müəyyən ərazilər düşmən-
dən təmizlənərsə, digər torpaqların da su 
ilə təminatı qaydaya düşə bilər. Buna görə 
də Sərsəng–Tərtər hidroelektrik komplek-
sinin normal işləməsi üçün Tərtər sağ sa-
hil magistralın və ikinci dərəcəli kanalların 
keçdiyi ərazilər tam şəkildə işğaldan azad 
edilməli və ərazilər minalardan təmizlən-
məlidir. Bu məsələdə  infrastruktura lazımi 
texniki xidmətin göstərilmədiyi, avadanlıq-
ların köhnəldiyi də nəzərə alınarsa, komp-
leksin texniki vəziyyətinin yoxlamadan 
keçirilməsinə və modernləşdirmə işlərinin 
aparılmasına ciddi ehtiyac var.

Xatırladaq ki, Vətən müharibəsindən 
sonra Qarabağ bölgəsində mövcud 36 
SES-dən 30-u Azərbaycanın nəzarə-
tinə keçib. Amma savaşdan əvvəl həmin 

SES-lərdə istehsal olunan enerji həm də 
Ermənistana ixrac edilərək düşmən ölkə-
nin elektrik enerjisi  tələbatının təxminən  
faizini təmin edib. 

Tərtər SES-in istehsal etdiyi elektrik 
enerjisi ilə yanaşı, digər əlavə icazəsiz 
qurğuların hasilatı da Ermənistana “ix-
rac mənbəyi” kimi müəyyənləşdirilmiş-
di. Ermənistan Azərbaycana məxsus su 
elektrik enerjisi ehtiyatlarının qeyri-qanuni 
istismarını asanlaşdırmaq üçün keçmiş 
işğal olunmuş ərazilərdən işğalçı ölkəyə 
elektrik enerjisinin paylanmasının “va-
hid sistemi”ni yaratmış, “gündəlik elektrik 
enerjisi istehsalının həcmini Ermənistan 
ərazisindən tənzimləyib” və bölgənin möv-
cud qurğularını istismar etmək üçün enerji 
şirkətlərinə saxta “lisenziyalar” vermişdi.

İşğal zamanı Ermənistan, eyni za-
manda İrəvan istilik elektrik stansiyasında 
istifadə məqsədilə, Azərbaycanın Tərtər 
rayonunun Çardaqlı kömür mədənini qa-
nunsuz istismar edib.

Nəhayət, Ermənistan Azərbaycan 
ərazisində əlavə enerji infrastrukturu 
qurmaqla ölkəmizin hidroenergetika və 
kömür ehtiyatlarının qeyri-qanuni istisma-
rına şərait yaradıb. Məsələn, Ermənistan 
işğal olunmuş ərazilərlə “birbaşa həyat 
xətti” kimi təsvir edilən və işğalçı dövlətin 
təhlükəsizliyində “əhəmiyyətli rol” oyna-
yacaq yeni kömür-nəqliyyat magistralının 
tikintisini maliyyələşdirib.

Ermənistan, həmçinin Azərbaycanda 
Yevlaxı Naxçıvan ilə birləşdirən təbii qaz 
kəməri kimi mövcud enerji tranzit qurğu-
larını sıradan çıxarıb. Beləliklə, işğal nə-
ticəsində Naxçıvana qaz təchizatı kəsilib.  

Yazının əvvəlində qeyd edilən arbit-
raj prosesinin məqsədi Azərbaycanın 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış suveren 
ərazisində Ermənistan tərəfindən enerji 
ehtiyatlarının 30 ilə yaxın bir dövr ərzində 
qeyri-qanuni istismarı və qəsb edilməsinə 
cavab olaraq haqq-ədaləti və işğalçının 
təzminat ödəməsini təmin etməkdir.

Bu yerdə bir məqamı da xatırlatmaq 
yerinə düşər. Vətən müharibəsi zamanı 
düşmən Azərbaycan ərazisində strateji 
əhəmiyyətli beynəlxalq neft və qaz kəmər-
ləri, habelə Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu 
üçün təhlükə yaratmaqla yanaşı, respubli-
ka enerji infrastrukturunu da məhv etməyi 
də qarşıya əsas qoymuşdu. Mingəçevir 
şəhərinə atılmış ballistik raket Cənubi 
Qafqazda ən iri su anbarında, hidroener-
getika kompleksində yerləşən Azərbay-
can İstilik Elektrik Stansiyasının binasının 
bilavasitə yaxınlığında yerə düşmüşdü. 

Beləliklə, Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı həyata keçirdiyi işğal siyasəti nə-
ticəsində ölkəmizə dəymiş maddi zərə-
rin məbləğinin beynəlxalq standartlara 
əsasən müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 
aparılmış kompleks məhkəmə ekspertiza-
sının ilkin hesablamalarına görə, dəymiş 
maddi ziyan 1  milyard 0 milyon ABŞ 
dolları təşkil edir.

Ermənistanın silahlı təcavüzü və işğalı 
nəticəsində Azərbaycana külli miqdarda 
maddi və mənəvi zərər dəyib. Bu zərə-
rin miqdarının dəqiqləşdirilməsi və onun 
ödənilməsi probleminin həlli bütövlükdə 
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin 
tənzimlənməsinin mühüm aspektlərin-
dən biridir. Belə ki, beynəlxalq hüquqa 
görə, məsuliyyət daşıyan dövlət özünün 
hüquqazidd əməli ilə digər dövlətə vurmuş 
olduğu ziyanı tam həcmdə ödəməlidir.

Vaqif BAYRAM V,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın tarixi torpaqlarını düşmən işğalından azad etməsi ilə regionda yeni 
geosiyasi mənzərə yarandı. İlk növbədə, ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olundu.  
Azərbaycan tarixi sərhədlərinə nəzarəti özünə qaytardı. Bununla yanaşı, uzun illər blokada 
şəraitində qalan Naxçıvanla birbaşa əlaqəni yenidən bərpa etmək üçün əlverişli imkan 
yarandı. 

Eyni zamanda Azərbaycanın 44 gün-
lük Vətən müharibəsində əldə etdiyi möh-
təşəm qələbə ölkəmizin tranzit imkanları-
nın daha da genişləndirilməsi üçün real 
şərait formalaşdırdı. Asiya ilə Avropa ara-
sında nəqliyyat qovşağı rolunu oynayan 
Azərbaycanın ərazisindən keçən Orta 
Dəhlizin əsas qollarından sayılan Zən-
gəzur dəhlizinin açılması tarixi zərurətə 
çevrildi. 

İşğaldan azad olunmuş Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzurun Şərqlə Qərbi birləş-
dirən mühüm nəqliyyat qovşaqlarının 
yaxınlığında yerləşməsi burada bir sıra 
infrastruktur layihələrinin icrasına zərurət 
yaradır. Artıq həmin ərazilərin regional 
və beynəlxalq layihələrin icra olunduğu 
məkana çevrilməsi istiqamətində mühüm 
tədbirlər həyata keçirilir. Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurda aparılan nəhəng tikinti-quru-
culuq işləri, burada inşa olunan ən müa-
sir avtomobil və dəmir yolları, beynəlxalq 

hava limanları, eləcə də ərazinin “yaşıl 
enerji” potensialının hərəkətə gətirilməsi 
istiqamətində görülən işlər isə Zəngəzur 
dəhlizinin fəaliyyəti üçün əlverişli imkanlar 
yaradır. 

Prezident İlham Əliyev yanvarın 10-da 
yerli televiziya kanallarına müsahibəsi za-
manı Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti ilə 
bağlı deyib: “Orta Asiyadan gedən yüklər 
üçün də yeni yollar olmalıdır. Xəzər üzə-
rindən keçən yol vaxt baxımından çox 
cəlbedicidir. Eyni zamanda biz müştərək 
tarif siyasətini həyata keçirməklə bu yolu 
iqtisadi cəhətdən daha cəlbedici etməli-
yik. Hesab edirəm ki, burada da danışıq-
lar müsbət istiqamətdə gedir. Yəni, təkcə 
Orta Asiya ölkələrinin yükgöndərmə po-
tensialını və oraya Avropa istiqamətindən 
gedən yükləri nəzərə alsaq görərik ki, hət-
ta biz bütün bu layihələri icra etsək və ge-
nişləndirsək, yenə də çatmayacaq. Ona 
görə Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi səmərə-
si heç kimdə şübhə doğurmamalıdır”.

Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan üçün si-
yasi əhəmiyyət daşımaqla yanaşı,  iqtisa-
di cəhətdən də olduqca əlverişlidir. Eyni 
zamanda tarixi zərurətin  nəticəsi olan bu 
marşrutun reallığa çevrilməsi Orta Dəh-
liz boyunca yerləşən ölkələrə də böyük 
iqtisadi fayda gətirəcək. Belə ki, yolun  
məsafə baxımından qısa olması yüklərin 
mənzilbaşına daha tez çatdırılmasına im-
kan verəcək. Təsadüfi deyil ki, mütəxəs-
sislər Çindən Avropaya və əks istiqamət-
də daşımaların Azərbaycan üzərindən 
reallaşmasını olduqca səmərəli hesab 
edirlər. Onların qənaətinə görə, Zəngəzur 
dəhlizinin işə düşməsi beynəlxalq iqtisadi 
reallıqların tələb etdiyi regional inkişafa 
güclü təkan verəcək. 

Zəngəzurdan keçməklə Asiyanı Avro-
pa ilə birləşdirəcək yeni dəhlizin iqtisadi 
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirən bey-
nəlxalq ekspertlərin hesablamasına görə, 
yaxın 10 ildə Avropa ilə Asiya arasında 

ticarət dövriyyəsinin həcmi 200 milyard 
dollar olacaq. Bu da daşınan yüklərin 
həcminin artacağından xəbər verir. Bunu 
əsas götürən yerli ekspertlər hesab edir-
lər ki, gələcəkdə Orta Dəhlizlə daşınan 
yüklərin 10 faizinin Zəngəzur dəhlizinə 
yönəldilməsi Azərbaycana ildə 3 milyard 
dollardan artıq tranzit gəliri əldə etmək 
imkanı yaradacaq. Bundan əlavə, gələ-
cəkdə dəhlizin genişləndiriləcəyi və Orta 
Asiya respublikalarının, eləcə də Çinin 
və Asiyanın digər ölkələrinin Avropa ilə 
nəqliyyat əlaqələrinin Zəngəzur dəhlizi 
vasitəsilə qurulacağı təqdirdə ölkəmizin 
illik qazancı 5 milyard dollara qədər arta 
bilər. Elə Prezident İlham Əliyevin “Zən-
gəzur dəhlizinin iqtisadi səmərəsi heç 
kimdə şübhə doğurmamalıdır. Zəngəzur 
dəhlizi Azərbaycan, bəzi qonşu dövlət-
lər və daha böyük coğrafiya üçün strateji 
layihədir” fikri də bu qənaəti bir qədər də 
möhkəmləndirir.

Yeri gəlmişkən, Zəngəzur dəhlizi daxi-
li iqtisadi proseslər baxımından da  xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, dəhlizin işə 
düşməsi Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
quruculuq işlərini sürətləndirməklə yana-
şı, bölgədə iqtisadi fəallığın artmasına və 
sənayeləşmənin sürətlənməsinə səbəb 
olacaq. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizi 
Azərbaycanın əsas hissəsi olan Naxçıvan-
la yanaşı, Türkiyə və Avropanı da nəqliyyat 
baxımından ölkəmizlə birləşdirəcək. Bun-
dan əlavə, Çin və Orta Asiya ölkələrindən 
Azərbaycana daxil olan yüklər Zəngəzur 
dəhlizi ilə Türkiyəyə, oradan Avropaya və 
əks istiqamətə daşınacaq. Dəhlizin fəa-
liyyəti dövründə yol boyu texniki xidmət 
mərkəzləri, mehmanxana və digər iaşə ob-
yektləri yaradılacaq ki, bu da ölkədə əlavə 
iş yerlərinin açılmasına səbəb olacaq.  

Göründüyü kimi, qlobal inteqrasiya-
nın sürətləndiyi bir dövrdə yeni bir nəq-
liyyat-logistika qovşağının yaradılması 
üçün tarixi zərurət yaranıb. Bununla belə, 
Azərbaycanı istəməyən bəzi qüvvələr, 
xüsusən də düşmən Ermənistan buna 
hər vəchlə mane olmağa çalışır. Süni ma-
neələr, siyasi əngəllər prosesin ləngimə-
sinə səbəb olsa da, ortada Azərbaycanın, 
Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli mövqe-
yi, siyasi iradəsi var. Bu da bütün ma-
neələri, siyasi əngəlləri dəf etməyə inamı 
gücləndirir.  Prezident İlham Əliyevin bu-
nunla bağlı fikirləri də maraq doğurur: “Əl-
bəttə ki, Zəngəzur dəhlizinin reallaşması 
tarixi zərurətdir. Ona görə mən dedim ki, 
Ermənistan istəsə də, istəməsə də bu, re-
allaşacaq. Yəni, bunu Ermənistanda yenə 
növbəti təhdid kimi qəbul edirlər, halbuki 
belə fikrim yox idi. Sadəcə olaraq, bu, qa-
çılmazdır. Bu, gec-tez olacaq. Əlbəttə, biz 
istəyirik ki, tez olsun və daha tez olsun”. 

Mirba ır YAQ B A Ə,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistan vurduğu ziyanın 
təzminatını ödəməlidir

əbriz YA İ AR V,  
 Elm və əhsil azirliyi  İqtisadiyyat İnstitutunun  aparıcı elmi iş isi, 
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Qarabağın işğaldan azad edilməsi ilə Azər-
baycanın Cənubi Qafqaz regionunda mövqeyi 
daha da güclənib, nəqliyyat layihələrinin hə-
yata keçirilməsi üçün  geniş imkanlar yaranıb. 
 Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 
etdirilən Qarabağın nəqliyyat infrastrukturunun 
yenidən qurulması istiqamətində regional əhə-
miyyət daşıyan Zəngəzur dəhlizinin açılması, 
Qarabağda beynəlxalq hava limanlarının, eləcə 
də bir sıra mühüm avtomobil və dəmir yollarının 
tikintisi ilə bağlı aparılan uğurlu işlər ölkəmizin 
sülh təşəbbüslərini daha da artırır.

TRASECA layihəsinin Azərbaycan hissəsin-
dən tranzit daşımalar da daxil olmaqla Zəngəzur 
dəhlizinin fəaliyyətə başlaması hesabına yükda-

şımaların həcmi kəskin artacaq. Bu marşrutun Şimal-Cənub və Şərq-Qərb dəhliz-
lərinə inteqrasiyası region ölkələri üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək. Eyni 
zamanda Çinin “Bir kəmər, bir yol”, “ apis- azuli” nəqliyyat marşurutları layihəsi, 
Hindistan-İran-Rusiya arasındakı Şimal-Cənub nəqliyyat marşrutunun Zəngəzur 
dəhlizi ilə birləşdirilməsi nəqliyyat layihələrinin iqtisadi səmərəliliyini daha da artı-
racaq.

 Hesablamalara görə, Zəngəzur dəhlizinin Türkiyənin Naxçıvan marşrutu ilə 
İqdır və Qars şəhərlərinə qədər uzadılması Gürcüstan ərazisindən keçən yoldan 
təqribən 340 kilometr az olacaq. Bu da  yükdaşımalar zamanı 20 tonluq bir vaqon 
üçün 400-500 dollar daha ucuz başa gələcək. 

Milli iqtisadiyyatın əsas infrastrukturunu təşkil edən nəqliyyat-logistika sistemi-
nin təkmilləşdirilməsi hesabına istehsal olunmuş məhsulların rəqabət qabiliyyəti 
artır. Eyni zamanda məhsulun qiymətinin nəqliyyat xərcləri hesabına 10-12 faiz, 
əmtəə istehsalçılarının ümumi xərclərinin isə nəqliyyat-logistika xidmətləri hesa-
bına 10-30 faiz azalması baş verir. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizinin açılması 
nəqliyyat xərclərinin azalmasına təsir etməklə yanaşı, Şimal-Cənub və Şərq-Qərb 
layihələrinə qoşulmaqla region ölkələrinin, o cümlədən İran, Rusiya və Türkiyədə 
xarici ticarətin inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Yeri gəlmişkən, Zəngəzur dəh-
lizinin fəaliyyətə başlaması elə Ermənistana da böyük fayda gətirəcək. Statistik 
məlumatlara əsasən, 2019-cu ildə Ermənistan Rusiyadan 1 milyard 4 9,3 milyon 
dollarlıq, İrandan isə 324,  milyon dollarlıq mal idxal etmişdir. Həmin dövrdə Ermə-
nistanın ümumi idxalı 5 milyard 1,6 milyon dollar olmuşdur. Zəngəzur dəhlizinin 
açılması isə gələcəkdə iqtisadi baxımdan bütün region ölkələrinin, eləcə də Ermə-
nistanın xarici ticarət əməliyyatlarının səmərəliliyini artıracaqdır. 

Energetika Nazirliyində Rumıniya 
Hökumətinin Baş katibi Marian Neacșunun 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə 
keçirilən görüş zamanı “yaşıl enerji”nin 
Azərbaycandan Qara dəniz vasitəsilə 
Avropaya tranziti məsələləri ətrafında 
müzakirələr aparılıb.

“Yaşıl enerji” 
Avropaya nəql 

ediləcək
Energetika nazirinin müavini Samir 

Vəliyev Azərbaycan və Rumıniya ara-
sında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq sə-
viyyəsində olduğunu bildirib və enerji 
sahəsində gündəliyin geniş olduğunu 
vurğulayıb. Təbii qaz, elektrik enerjisi, 
xüsusilə  bərpaolunan enerji sahəsində 
əməkdaşlıq imkanları barədə danışıb.

Görüş zamanı ötən ilin dekabrında 
Buxarestdə imzalanmış “Azərbaycan 
Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya və 
Macarıstan hökumətləri arasında “yaşıl 
enerji”nin inkişafı və ötürülməsi sahə-
sində strateji tərəfdaşlıq haqqında Sa-
ziş”in icrası məqsədilə 4 ölkənin nazirləri 
arasında gerçəkləşən ilk iclasda qəbul 
edilmiş qərarlardan irəli gələn məsələlər 
nəzərdən keçirilib. Tədbirdə, həmçinin 
ənənəvi və bərpaolunan enerji sahəsi 
ilə yanaşı, enerji səmərəliliyi və ener-
ji məsələlərinin tənzimlənməsi kimi is-
tiqamətlərdə də əməkdaşlığın inkişaf et-
dirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. 

Görüşdə Energetika Nazirliyi, nazirlik 
yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələ-
ri Dövlət Agentliyi, nazirliyin tabeliyində 
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi, 
“Azərenerji” ASC və “Azərişıq” ASC-nin 
nümayəndələri iştirak ediblər.

“Xalq qəzeti”

Ekspert rəyi

Zəngəzur dəhlizi:  
regional blokadaya 

açılan qapı

“Azərsu” ən fəal  
dövlət müəssisəsidir

Onlayn İctimai Nəzarət Platforması (www.enezaret.az) layihəsinin rüblük 
yekunlarına dair “dəyirmi masa” keçirilib. Tədbirdə 2022-ci ilin dekabr – 
2023-cü ilin fevral ayları ərzində daxil olmuş müraciətlər, onların icra vəziyyəti 
və digər məsələlər müzakirə edilib.

Onlayn İctimai Nəzarət Platforması 
foto və video sübutu olan boru sızma-
sı, məişət tullantılarının idarə olunması, 
yol örtüyü, ağaclar, açıq lyuklar və digər 
bu kimi problemlərə dair müraciətləri 
 aidiyyəti dövlət orqanlarına yönləndirir 
və onların həllinə nail olur. Rübün nə-
ticələrinə görə, müraciətlərdə qeyd olu-
nan problemlərin təxminən 0 faizdən 
çoxu həllini tapıb.

Rübün nəticələrinə əsasən, 19 
dövlət qurumu vətəndaşların müraciət-
lərinə baxılması və bu müraciətlərdə 
qeyd olunan problemlərin həllində fəal 
olub və onlara müvafiq təlti ər təqdim 

olunub. “Azərsu” ASC vətəndaşların 
müraciətlərini operativ şəkildə həll edən 
“Ən fəal dövlət müəssisəsi” mükafatına 
layiq görülüb.

Digər beş dövlət qurumuna Onlayn 
İctimai Nəzarət Platforması ilə əmək-
daşlıq edərək vətəndaşların müraciətlə-
rində qeyd olunan problemlərin həllində 
göstərdikləri köməyə görə təşəkkür-
namələr təqdim edilib. Bununla yana-
şı, Onlayn İctimai Nəzarət Platforması 
tərəfindən keçirilən “ əal vətəndaş-5” 
müsabiqəsinin qalibləri də təltif edilib.

“Xalq qəzeti”
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Rəqəmsallașma zamanın reallığıdır
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının dünya təcrübəsində 

neftdən sonra iqtisadiyyatın ikinci əsas sahəsinə çevrilməsi danılmaz 
reallıqdır. Çünki inkişafın diktə etdiyi innovasiyaların tətbiqi zamanın qəti 
tələbidir. Bu gün dünya qlobal dəyişikliklər yolundadır və postindustrial 
dövr öz yerini rəqəmsallaşmaya verir. İnternetin də yayım arealı böyüyür 
və bütün bunlar son nəticədə cəmiyyətin yüksək tərəqqisini təmin edir. 
Rəqəmsallaşma Dördüncü Sənaye 

İnqilabı  maqrafonunda öncül mövqe 
tutur. Azərbaycanda da rəqəmsal tex-
nologiyalar platformasında zəruri ad-
dımlar atılır. Enerji və nəqliyyat mərkəzi 
kimi tanınan, bir çox mühüm layihələ-
rin təşəbbüskarı olan ölkəmizdə əksər 
sahələr rəqəmsallaşır. Vahid mərkəz-
dən xidmət anlamına gələn Elektron Hö-
kumətə keçid təmin olunub, beynəlxalq 
təcrübə əsasında sistemin hüquqi ba-
zası yaradılıb və uğurlu nəticələr əldə 
edilib. Müvafiq proqramlarla vətəndaş-
lara bütün xidmətlərin vahid forması və 
əlçatanlığı təşkil olunur, e-gov.az portalı 
aktiv işləyərək, dövlət qurumları arasın-
da məlumat və sənəd mübadiləsinin sa-
dələşdirilməsinə yol açır.

Son zamanlar gündəmdə süni intel-
lekt və onun imkanları mövzusu daha 
da intensivləşib. Süni intellektin vasitə-
silə təbii insan intellekti riyazi dəqiqliklə 
maşınlar tərəfindən simulyasiya edilir. 
Bunun da sayəsində texnoloji sıçrayış 

baş verir və həyat daha da asanlaşır.  
Bu gün Azərbaycanda, xüsusilə, 

rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sahə-
sində zəruri islahatlar həyata keçirilir. 
Universitetlərdə yeni texnoloji ixtisas-
ların yaradılmasına və müvafiq kadr  

hazırlığına diqqət artıb. 
Azərbaycan iqtisadiyyatının 

şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun 
inkişafı ilə bağlı Prezident İlham Əliye-
vin yürütdüyü siyasət kosmik sənayedə 
də öz əksini tapıb. “Azərbaycan Res-
publikasında kosmik sənayenin yaradıl-

ması və telekommunikasiya peyklərinin 
orbitə çıxarılması haqqında” ölkə baş-
çısının sərəncamı və sonrakı sənədlər 
kosmik sahənin inkişafına və peyk la-
yihəsinin həyata keçirilməsinə xüsusi 
zəmin yaradıb. Azərbaycanın əksər 
dünya dövlətlərinin gerçəkləşdirə bil-
mədiyi süni peyk layihəsi ilə tarixi uğura 
imza atdığını göstərmək olar. “Azərkos-
mos un təsis edilməsi aşkar tərəqqi öl-
çüsüdür. Artıq bizim telekommunikasiya 
və müşahidə peyklərimiz – “Azərspa-
ce-1”, “Azersky” və Azərspace-2” kos-
mosda, kainatın ənginliklərində uğurla 
çalışmaqdadır. Azərbaycanın orbitə 
çıxardığı peyklərin informasiya təhlükə-
sizliyi baxımından xüsusilə böyük əhə-
miyyəti var. 

Onu da qeyd edək ki, informasi-
ya-kimmunikasiya texnologiyalarının 
tətbiqi hər bir mütəxəssisdən daim öz 
üzərində çalışmağı tələb edir. Dahi fu-
turoloq, görkəmli amerikalı filosof, so-
sioloq Alvin To er deyib ki, 21-ci əsr-
də savadsız insanlar oxuma, yazma 
bilməyənlər deyil, öyrənmək, yenidən 
öyrənmək və daha çox öyrənməyi ba-
cara bilməyənlər olacaqlar. Müəyyən 
sahələrdə sürətli rəqəmsallaşma pro-
sesini ləngidən bir səbəb də elə insan-
ların müəyyən qisminin texnoloji üstün-
lüklərdən məlumatsızlığı, adət etdikləri 
ənənəvi xidmətlərdən kənara çıxmaq 
istəməməsidir. Ona görə də, intensiv 
maari əndirmə mütləqdir. 

O s m a n G Ü N D Ü Z ,   
Azərbaycan İnternet  

orumunun prezidenti:

Prezidentin 1  yanvar 2019-cu 
il tarixli fərmanı ilə Rəqəmsal İnki-
şaf və Nəqliyyat Nazirliyinə (RİNN) 
tapşırıq verilib ki, bütün mərkəzi icra 
orqanlarının informasiya sistemləri-
nin inventarizasiyası və ekspertizası 
aparılsın. Həmçinin bu sistemlərin 
gələcəkdə RİNN DATA Mərkəzində 
yerləşdirilməsi üçün təkli ər hazırla-
sın. Əsas məqsəd yenə də bu sahə-

də idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, 
xərclərə qənaət və optimallaşdırma-
dır.

Təbii ki, dövlət qurumları resurs-
ları özlərində saxlamaq və inkişaf 
etdirmək, yeni serverlər və proqram 
təminatları almaq, xüsusilə də onla-
rın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 
hər il xeyli vəsait xərcləyirlər. Bu, ki-
fayət qədər məsuliyyətli bir məsələ-
dir.

RİNN-ə tapşırıq verilib ki, qısa 
müddətdə bu məsələ ilə bağlı möv-
cud vəziyyət araşdırılsın və təkli ər 
hazırlanıb hökumətə təqdim edilsin. 
Düşünürəm ki, doğru yanaşmadır. 
Həm təhlükəsizlik cəhətdən, həm 
də xərclərin optimallaşdırılması və 
dövlət qurumlarının əlavə yükünün 
azaldılması baxımından daha doğ-
ru olardı ki, bütün resurslar vahid 
bir mərkəzdə saxlanılsın. Əlbəttə, 
onda gərək alternativlik mütləq tə-
min olunsun.

Ekspert rəyi

Bakı Dövlət Universitetində (BDU) Tədqiqat, İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 
Mükəmməllik Mərkəzi (TİİMM) fəaliyyət göstərir. Burada əsas məqsəd istedad 
və imkanlarına güvənən innovativ, yaradıcı tədqiqatçıları araşdırmalara 
cəlb etmək, təhsil-tədqiqat-innovasiya əlaqələrini təmin etməklə əmək 
bazarının tələblərinə uyğun kreativ düşüncəli mütəxəssislər hazırlamaq 
və elmi-tədqiqatların nəticələrini kommersiyalaşdırmaqdır. Mərkəzin əsas 
xüsusiyyətlərindən biri odur ki, onun qapısı təkcə BDU-nun tələbələri və 
əməkdaşları üçün deyil, həm də ölkənin bütün yüksəkixtisaslı tədqiqatçıları 
və istedadlı gəncləri üçün açıqdır. 

Elmi mükəmməllik mərkəzi
Burada əsas tədqiqat istiqamətlə-

ri neft-qaz və mədən sənayesi, enerji 
və fizika, astrokosmik və atmosfer tə-
dqiqatları və digər sahələr üzrə prob-
lemlərin innovativ həlli variantlarının 
işlənib hazırlanmasıdır. Qeyd edək ki, 
hazırda sənayedə mövcud olan bir çox 
elmi problemlər və onlar üçün lazım 
olan sınaqlar bizim laboratoriyaların 
imkanlarını aşdığından, inkişaf etmiş 
ölkələrdə yerləşən laboratoriyalara üz 
tutmaq məcburiyyəti yaranır. TİİMM 
kimi elmi mərkəzlər isə artıq Azərbay-
canda bu tip sınaqları həyata keçir-
məyə imkan verir. TİİMM-in tabeliyində 
Nanoaraşdırmalar Elmi-Tədqiqat labo-
ratoriyası fəaliyyət göstərir. 

Bizi laboratoriyanın müdiri Mus-
tafa Muradov qarşıladı. əlişimizin 

səbəbinə biləndə sevindi və vaxt 
itirmədən rəhbərlik etdiyi labora-
toriya ilə bizi tanış etməyə başladı. 
Bildirdi ki, laboratoriyada dünyada 
aparılan yeni tədqiqatları bir daha 
araşdırır, elmi-tədqiqat işlərinin 
planlaşdırılmasını aparır və ilkin iş-
lərə başlayırlar: 

– Kollektivin indiyə qədər topladığı 
təcrübə və alınan nəticələr bizə na-
nomateriallar əsasında fərqli müasir 
qurğuların yaradılması sahəsində işlər 
aparmağa imkan verir. Sirr deyil ki, biz 
indiyədək daha çox materialşünaslıqla 
məşğul olmuş və ayrı-ayrı materialların 
fiziki, kimyəvi xüsusiyyətlərini öyrənmi-
şik, əsas ağırlıq icmal xarakterli işlərə 
verilib. İndi isə magistrantların disserta-
siya işləri və tələbələrin buraxılış işləri-
nin xarakteri dəyişib. Tədris prosesi nə 
qədər çevik olsa, məzunların bacarıq 
keyfiyyəti bir o qədər yüksək olar. Təh-
sil proqramları və təhsil texnologiyaları 
sahəsində dəyişikliklər müasir texnoloji 
proseslərə, sürətlə dəyişən sosial mü-
hitə adekvat olmalıdır. 

aboratoriyada 1  əməkdaş çalışır. 
Mərkəzdə yeni xassələrə malik aşağı 
ölçülü (mikro və nanoölçülü) material-
llar da alınır və onların əsasında mi-
niatür cihazlar hazırlanır. Triboelektrik 
nanogeneratorlar və onların tətbiqləri, 
elektrik enerjisinin saxlanması üçün 
lazım olan materialların sintezi, na-
nobiotexnologiya, öz-özünü enerji ilə 
təmin edə bilən sensor sistemlərinin 
hazırlanması, müxtəlif elektrik, optik, 
mexaniki xassələrə malik nanokompo-
zit materialların alınması, bərpaolunan 
enerji mənbələrinin hibrid formada is-
tifadəsi və s. üzrə tədqiqatlar aparılır. 

Laboratoriyanın aparıcı elmi iş-
isi, koreyalı isok im ilə də söh-

bətləşdik. nun dedikləri:
– aboratoriyada gördüyümüz 

əsas iş bərpaolunan enerjinin əldə 
olunmasıdır. Öz-özünə enerji yaradan 

sensorlar, insanların hərəkət zamanı 
boş-boşuna sərf etdikləri biomexaniki 
enerjiləri yığıb elektrikə çevirmək tət-
biq sahələrimizdəndir. ayihələrimiz 
Türkiyənin TUBİTAK kimi mərkəzlərinə 
təqdim olunub. İnkişaf etmiş ölkələrdə 
müvafiq infrastrukturlar onsuz da var. 
Azərbaycanda isə mənim işləməyim 
üçün daha geniş imkan mövcuddur. 
Burada çalışdığım müddət ərzində 
məqalələrim beynəlxalq elmi jurnallar-
da çap olunub.

Laboratoriyanın əməkdaşı rxan 
üləhmədov da söhbətə qoşulur: 

– Biz biomexaniki enerji istehsalı-
nın faydalarını da öyrənirik. Bundan 
ötrü laboratoriyada xüsusi cihaz yara-
dılıb. Hər gün insanların hərəkətindən 
biomexaniki enerji istehsal olunur. Bu 

enerjiləri toplamaq üçün ayaqaltına 
yerləşdirilə bilən sistem yaratmışıq. 
İnsanlar hərəkət etdikdə həmin sistem 
enerjini generasiya edir, əldə olunan 
enerji super tutumlulara yığılır. Gör-
mə və eşitmə məhdudiyyətli insanla-
rı düşünürək bu layihəni yaratmışıq. 
Beləcə, əldə olunan enerji vasitəsilə 
telefonları, digər cihazları da enerji ilə 
təmin edə bilərik.

Orxan Güləhmədov dedi ki, dünya-
dakı enerji böhranı və qlobal istiləşmə 
fonunda bir çox ölkələr bərpaolunan 
enerji mənbələri və onların tətbiqini 
düşünürlər. aboratoriya da analoji 
problemlərin həlli ilə məşğuldur. Əsas 
istiqamət alternativ enerji mənbələrin-
dən istifadədir. Bunu Günəş və külək 
enejisi, su dalğaları, yaxud da müxtəlif 
mexaniki hərəkətlər nəticəsində əldə 
etmək mümkündür. Bu məqsədlə tri-
boelektrik nano generatordan istifadə 
edilir.

aboratoriyada elektrodlar da ha-
zırlanır. Artıq elektrodlar nano naqillər 
vasitəsilə əldə edilir. Xüsusilə gümüş 
nanonaqillər elektrik enerjisinə çox 
həssasdır. Nanonaqillər insan telindən 
yüz min dəfə kiçik olduğuna görə gözə 
görünmür.

Onu da öyrəndik ki, Nanoaraşdır-
malar Elmi-Tədqiqat aboratoriyası 
bir sıra beynəlxalq layihələrdə iştirak 
edərək uğur qazanıb. 

aboratoriyada olarkən orada təh-
sil alan 30-a yaxın magistrlə də tanış 
olduq. Onlar burada praktik vərdişlərə 
yiyələnir, əyani şəkildə prosesləri iz-
ləyirdilər. Elmi işçi, kimya üzrə fəlsəfə 
doktoru Aynurə Kərimova maqnitit na-
nohissəciklərin sintezi ilə məşğul idi. 
Bildirdi ki, həmin hissəciklər maqnitit 
dərman daşıyıcılarında istifadə olunur. 
Bu sistemdən ən çox xərçəng xəstəliyi 
ilə mübarizədə istifadə olunması plan-
laşdırılır. 

Qələbəyə REM vasitələrinin töhfəsi 
Ötən gün yeni bir texnoloji inkişaf faktı ilə qarşılaşmaq 

təəccüb doğurmur.  Bu proseslər yaşayışımızı asanlaşdırır, 
müşküllərin həllini sürətləndirir. 

Rəqəmsal texnologiya-
nın inkişafını dəyərləndirən 
ölkələr analoji yenilikləri öz 
ordularında da tətbiq edirlər. 
Bu mənada, Azərbaycan Si-
lahlı Qüvvələrində rabitə sis-
temlərinin inkişafı məqsədilə 
görülən işlər də diqqəti cəlb 
edir.

 Milli Ordumuzda daya-
nıqlı rabitənin təşkili və qo-
şunların gizli idarə edilməsi 
yüksək səviyyədə həyata 
keçirilir. Qarşı tərəfin radi-
oelektron mübarizə (REM) 
vasitələrinə qarşı ən müasir 
yeni rabitə vasitələri alınaraq 
istifadəyə verilib. Ordumu-
zun silahlanmasına bir çox 
mobil rabitə kompleksləri də 
daxil edilib. Eyni zamanda, 
hərbçilərimizin arsenalında 
olan döyüş texnikalarındakı 
rabitə vasitələri müasir ra-
diostansiyalarla əvəzlənir. 
Bundan əlavə, ordumuzda 
müasir tələblərə cavab verən 
cihazlarla təmin edilmiş labo-
ratoriyalar fəaliyyət göstərir. 
Burada da istehsalatla yana-
şı, peşəkar radiomexaniklər 
tərəfindən cari təmir işləri hə-
yata keçirilir.

Keçən ilin iyul ayında 
Müdafiə Nazirliyinin Rabitə, 
İnformasiya Texnologiyala-
rı və Kibertəhlükəsizlik Baş 

İdarəsinin yeni istifadəyə 
verilmiş Kiber Təhlükəsizlik 
Əməliyyatları Mərkəzi Azər-
baycan Ordusunun informa-
siya-kommunikasiya texno-
logiyaları mühitinə fasiləsiz 
müşahidə və nəzarəti həyata 
keçirməklə kibertəhlükəsiz-

liyin təminatında xüsusi rol 
oynayır.

Bizimlə fikirlərini bölüşən 
general-mayor Məhəmməd 
Eminov bildirdi ki, Azərbay-
can Ordusunun bölmələri ən 
müasir rəqəmsal rabitə va-
sitələri ilə təchiz edilib. 

– İşğaldan azad edilən 
ərazilərdə dislokasiya olunan 
bölmələrin idarə edilməsində 
dünyanın ən qabaqcıl ölkələ-

rindən alınan rabitə texnika-
sı və vasitələri işləyir. Ordu 
idarəçiliyində məxfililik və 
qoşunların gizli idarə olun-
ması nəzərə alınıb. Silah-
lanmamızda yer alan döyüş 
texnikalarının rabitə vasitələ-
ri yeni müasir rəqəmsal radi-
ostansiyalarla əvəz olunub.

Sülh və savaş dönə-
mində, aralıqsız şəkildə 
potensial rəqiblərin rabitə 

sistemlərinin “dinlənməsi” 
hərbi təhlükəsizliyin vacib 
əməllərindən biridir. 44 gün-
lük Vətən müharibəsində 
Azərbaycan Ordusunun 
Qələbə qazanmasında REM 
vasitələrinin rolu böyük olub. 

Azərbaycan Silahlı  
Qüvvələri labüd savaş sse-
narisində düşmənin rabitə 
əlaqələrinin izlənməsi, eləcə 
də əlaqəyə müdaxilə detal-

larını nəzərdən qaçırma-
mışdı. Ordumuzun düşmən 
radiodalğalarında “fırtına 
qoparan” sistemlərlə təmina-
tında ən önəmli yeri qardaş 
Türkiyənin ASE SAN şirkəti 
tutur.

Vətən müharibəsindən 
öncə və savaş günlərin-
də ASE SAN-ın COMINT 
(Communications Intelligen-
ce) sistemləri vasitəsi ilə 
düşmənin səs və məlumat 
yüklü radio dalğalarının axı-
nını hədəf alan kommunika-
siya kəşfiyyatı Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinə bir çox 
üstünlüklər qazandırmışdı. 
Müharibənin gedişində hə-
min sistemlər vasitəsilə düş-
mənin hər gün orta hesabla 

0 məlumatını dinləmək və 
lokasiyalarını təyin etmək 
mümkün olub.

Azərbaycan Ordusunun 
arsenalında yer alan və hərbi 
qüvvələrin imkanlarını əhə-
miyyətli dərəcədə artıran bu 
sistem radar dalğalarını aş-
karlayır, analiz edir, istiqamə-
tini müəyyənləşdirir. Bununla 
yanaşı, hədəf radarları qarış-
dırıb aldadaraq, onların funk-
sionallığını pozur. 

Azərbaycan Müdafiə Sə-
nayesi Nazirliyinin istehsalat 
müəssisələri də zaman-za-
man REM vasitələrinin isteh-
salı, hazırlanması və inkişafı 
istiqamətində müəyyən ad-
dımlar atıblar. 

Səhifəni hazırladılar:  
Əli Ə Ə XA L , Rizvan İ RƏ L , “Xalq qəzeti”

Azərbaycanda kompüter, elektron 
və optik məhsulların istehsalı artıb

Cari ilin yanvar ayında 
kompüter, elektron və 
optik məhsulların, elektrik 
avadanlıqlarının istehsalı 
sahələrində 12,3 milyon 
manatlıq məhsul istehsal 
olunub.

2022-ci illə müqayisədə kom-
püter, elektron və optik məhsul-
ların istehsalı 44,6 faiz, elektrik 
avadanlıqlarının istehsalı isə 
30,9 faiz artıb.

Yanvar ayı ərzində əvvəlki ilin mü-
vafiq ayı ilə müqayisədə ölçmə cihaz-

larının istehsalında 2,6 faiz, elektrik 
tənzimləyici cihazların istehsalında isə 
62,3 faiz artım qeydə alınıb.

Sürücüsüz avtomobillər
Bir ilə yaxındır ki, Çinin paytaxtı Pekində təhlükəsizlik sürücüləri olmadan 

avtonom nəqliyyat vasitələrini idarə etməyə icazə verilib. Bu, Çində ilk «Robot 
Taksi» xidmətdir.  

Yeniliyə start vermiş “Baidu“ və 
“Pony.ai” taksi şirkətləri hələlik bütün-
lüklə Pekin şəhərində fəaliyyət göstərə 
bilmir – onlar təxminən, 300 min saki-
ni  olan Yizhuangda 60 kvadratkilometr 
ərazi ilə məhdudlaşır. Sürücüsüz avto-
nom avtomobillərin sayı az olsa da, ye-
nilik özünü doğruldur.  İnam var ki, bu 

say tədricən artacaq.  
Şəhərdə əvvəlcə hər iki xidmət-

dən sükan arxasında təhlükəsiz-
lik sürücüsü olması tələb edilirdi.  
“Toyota” firması tərəfindən dəstək-
lənən “Pony.ai” Çində taksi lisenzi-
yası qazanan ilk avtonom avtomobil 
şirkətidir. O, Quançjou ştatının Nan-

şa şəhərində 100 nəqliyyat vasitəsini 
idarə etmək üçün icazə alıb.



1 mart 2023-cü il, çərşənbə 9CƏNUBİ AZƏRBAYCAN

Dünya azərbaycanlılarının 
“Xocalıya ədalət!” aksiyası

Xəbər verdiyimiz kimi, Xocalı qubanlarının xatirəsi  Avstriyanın paytaxtı 
Vyanada da yad edilib. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Avropanın 31 şəhərinin 
təmsilçiləri iştirak ediblər. 
Güney Azərbaycandan olan mü-

hacirlərin və Borçalıdan getmiş soy-
daşlarımızın fəal iştirak etdiyi aksiya 
iştirakçıları  “Xocalıya ədalət!” və di-

gər yurdsevərlik şuarları ilə Vyananın 
küçələrindən keçiblər. 

“Xalq qəzeti”

Rejim bəluclara da divan tutur
İranın güc nazirlikləri milliyyətinə baxmayaraq, bütün mübariz insanları 

hədəfə götürür. Bu zaman etnik azlıqların nümayəndələrinə qarşı xüsusi 
amansızlıqla davranılır. 

İranda etnik bəlucların yaşadığı 
Zahidan şəhərində gənc həkim İbra-
him Rigi polis bölməsində döyülərək 
öldürülüb. Bu barədə Bəluc əallarının 
Kampaniyası məlumat yayıb. Polis böl-
məsində gənc mütəxəssisin işgəncə 
altında həyatını itirdiyi göstərilir.

Xatırladaq ki, İbrahim Rigi oktyabr 
ayında etiraz aksiyalarına qoşulduğu 
üçün həbs edilmiş və yanvarın 1-də 
girov qarşılığında müvəqqəti sərbəst 
buraxılmışdı.

“Xalq qəzeti”

“İranda rejim istəməsə,  
səfirliklərə hücumlar baș vermir”

Bu il yanvarın  
27-də İran paytaxtında 
Azərbaycan Səfirliyinə 
qarşı törədilmiş dəhşətli 
terror aktı və onunla 
bağlı fərqli yanaşmalar 
barədə Fransanın “Reseau 
İnternational” nəşrində 
geniş yazı dərc olunub. 

Məqalə müəlli ərinin 
qənaətinə görə, Azərbay-
canın Tehrandakı səfirliyinə 
qanlı hücumun və burada 
törədilmiş terror aktının, 
nəticədə, diplomatik mis-
siyanın bir əməkdaşının 

həlak olmasının və ikisi-
nin yaralanmasının arxa-
sında İran hakimiyyət nü-
mayəndələrinin dayanması  

ehtimalı yüksəkdir.
Məqalədə deyilir: “Terror-

çunun bu qanlı aktı törətmək 
üçün İranda istirahət günü 

hesab edilən cümə gününü 
seçməsi, üzərində avtomat 
və dolu sandıqçalar, Molotov 
kokteyli, zərbə üçün ağır küt 
alət olması, həmçinin İran 
polisinin məsələyə müdaxilə 
etməməsi hücumun əvvəlcə-
dən planlaşdırıldığı qənaə-
tinə gəlməyə imkan verir”. 

Yazıda söylənən müla-
hizələr Hudson İnstitutunun 
böyük elmi işçisi Maykl Dora-
nın aşağıdakı sitatı ilə əsas-
landırılır: “Bir qayda olaraq, 
İranda rejim istəməsə, səfir-
liklərə hücumlar baş vermir”.

“Xalq qəzeti”

Etirazlar genişləndikcə  
cəzalar da sərtləşir 

İranda hakimiyyət əleyhinə etiraz aksiyalarında iştirak edənlərə qarşı 
işgəncələr davam edir. Dünən Gunaz.TV-nin verdiyi məlumata görə, Güney 
azərbaycanlı fəal Səccad Əlipura Təbriz həbsxanasında ağır işgəncə verilir. Bu 
barədə insan haqları müdafiəçiləri məlumat yayıblar.

Məlumatda bildirilir ki, 29 noyabr 
2020-ci ildə etiraz aksiyalarında sax-
lanılan Əlipur iki dəfə təhlükəsizlik  
təcridxanasına aparılıb və dindirmə za-
manı ağır döyülüb. 2  yaşlı gənc fəala 
qarşı edam cəzasının verilməsi ilə nə-
ticələnə biləcək “Allaha müxalif olma” 
(“müharib”) ittihamı irəli sürülüb. 

Başqa bir məlumata görə, həbsdə 
olan Güney azərbaycalı fəallar Mah-

mud Ocaqlı və Məhəmməd Yusifi barə-
də məlumat verilməməsi onların ailələ-
rinin nigaranlığına səbəb olub. Hər iki 
məhbusun yaxınlarının hüquq-müha-
fizə orqanlarına müraciətlərinə baxma-
yaraq, Evin həbsxanasında saxlanılan 
fəallara qarşı hansı ittihamın irəli sürül-
düyü barədə heç bir açıqlama verilmir.

Mahmud Ocaqlı 11 dekabr  
2022-ci ildə Tehran şəhərindəki iş ye-
rində təhlükəsizlik məmurları tərəfindən 
saxlanılıb. O, ana dili hərəkatının fəal-
larındandır və ana dili ilə bağlı mədəni 
fəaliyyətinə görə həbs edilib. Məhəm-
məd Yusifi isə fevralın 20-də Ərdəbil 

şəhərində saxlanılıb və fevralın 21-də 
Tehranın Evin həbsxanasına köçürülüb.

Günaz.TV-nin başqa bir məlumatın-
da isə bildirilir ki, Təbrizdən olan tələ-
bə hərəkatı fəalları Hadi Heydəri Azad 
və İbrahim Əhmədpur hazırda Təbriz 
həbsxanasında saxlanılırlar. Mədəni 
Universitetinin Siyasi Elmlər İnstitutu-
nun tələbəsi olan İbrahim Əhmədpur 
fevralın 2 -də Şərqi Azərbaycan əyaləti 

polisinin təhlükəsizlik bölməsinə çağrıl-
dıqdan sonra həbs edilib.

Onun telefonu tələbə hərəkatının 
fəalı Hadi Heydəri Azadda olduğu üçün 
onu da idarəyə çağırıblar və hər iki fəalı 
döydükdən sonra təcridxanaya salıblar. 
Tələbələr Təbriz Universitetinin Azər-
baycanşünaslıq Mərkəzinin üzvüdür və 
adıçəkilən mərkəz Azərbaycanın Teh-
randakı səfirliyinə terror hücumundan 
sonra təzyiqlərlə üzləşib.

əallar bundan öncə də dinc mədə-
ni fəaliyyətlərinə görə dindiriliblər.

P.ƏMİR A V,   
“Xalq qəzeti”

Xarici diplomatların  
molla siyasətinə “dinc” etirazı

İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian bugünlərdə beynəlxalq 
aləmdə daha bir xoşagəlməz halla  üzləşib. O, BMT iclasında xitabət kürsüsündə, 
demək olar, boş zal üçün çıxış edib.

İran XİN rəhbəri BMT-nin iclasında 
ilk dəfə deyil ki, belə vəziyyətlə üzləşir. 
Müxtəlif ölkələrin diplomatları və nü-
mayəndələri İranın son aylarda daha 
da radikallaşmış molla rejiminə etiraz 
əlaməti olaraq onun təmsilçiləri çıxış 
edərkən salonu tərk edirlər. Hüseyn 
Əmir Abdullahianın Cenevrədə BMT-
nin İnsan Hüquqları üzrə Şurasının 52-
ci sessiyasında iştirak edərkən də eyni 

münasibəti görməsi təsadüfi deyil. 
Son aylarda ölkəni bürümüş etiraz 

aksiyalarını zorakı üsullarla yatırtmağa 
çalışan, azadlıq hərəkatı fəallarına, öz 
hüquqlarını tələb edən milli azlıqlara di-
van titan İran İslam Respublikası insan 
hüquqlarının pozulması sahəsində bü-
tün antirekordlara imza atıb. BMT top-
lantılarında İran rəsmilərinə göstərilən 
bu münasibət molla rejiminin antixalq 

siyasətinin beynəlxalq aləmdə yüksək 
səviyyədə pislənməsi deməkdir. 

Hüseyn Əmir Abdullahianın tribu-
nada boş salona xitab etməsi də xarici 
diplomatların İran rəsmilərinə  növbəti 
“dinc” etirazının nəticəsidir.

Rəhman Ə ƏLİ,  
“Xalq qəzeti”

Təbriz filarmoniyasını yaradan Əli Tudə (Əli Əliqulu oğlu Cavadzadə) əslən 
Ərdəbilin Çanaxbulaq kəndindən idi. Ötən əsrin əvvəllərində Güneydən neft 
Bakısına üz tutanların arasında Əlinin də ailəsi olub. O, 1924-cü il yanvarın 
31-də Bakıda anadan olub. 30-cu illərdən başlayan qanlı repressiyalar onların 
da tale yolunu dəyişib. Ata-anasını uşaqkən itirmiş Əli Cənubi Azərbaycandan 
olduqlarına görə nənəsi ilə birlikdə İrana sürgün olunub. 

1940-cı illərdə Cənubi Azərbaycan-
da başlanan milli azadlıq hərəkatı Əlinin 
həyatında yeni bir səhifə açıb.  Gənc Əli 
milli ruhda yazdığı şeirləri ilə xalqı mü-
barizəyə səsləyib. 1945-ci il dekabrın 
12-də Cənubi Azərbaycanda milli hö-
kumət qurulub. Xalqını, millətini ürək-
dən sevən Əli milli hökumətin Maarif 
Nazirliyində işləyirb, “Ana dili” kitabının 
tərtibində və çap olunmasında xüsusi 
rol oynayıb.

Bundan əlavə, Əli Tudə İran tarixin-
də ilk dəfə olaraq Təbrizdə Milli ilarmo-
niya yaradıb. “Öz gözlərimlə” kitabında 
Əli Tudə yazıb: “Bu, təkcə Təbrizdə 
deyil, bütün İranda açılan ilk filarmoni-
ya idi. Salondakılar intizarla səhnəyə 
baxır, əllərindəki konsert proqramını 
dönə-dönə oxuyurdular. Ancaq proq-
ramda yazılmamış bir çıxış da vardı. Bu 
da konsert başlamazdan əvvəl milli hö-
kumətin lideri Seyid Cəfər Pişəvərinin 
edəcəyi nitq idi. Bunu yalnız filarmoni-
yanın müdiriyyəti bilirdi”. Həmin xatirəni 
kiçik ixtisarla təqdim edirik.

– 1946-cı ilin may ayında məni Milli 
Məclisə çağırdılar. Dedilər ki, Milli Hö-
kumət Təbrizdə Dövlət ilarmoniyası 
təsis etmək fikrindədir. Yeni-yeni iste-
dadlar axtarıb taparaq bu sənət ocağını 
yaratmaq, Qədim Azərbaycan mədəniy-
yətinin nələrə qadir olduğunu nümayiş 
etdirmək gərəkdir! Unutma ki, bu, təkcə 
Təbrizin deyil, İranın mədəniyyət ta-
rixində ilk filarmoniyadır!

Sözün doğrusu, bir az çəkinirdim. 
Çünki o zaman mənim cəmi 22 yaşım 
var idi və ilk dəfə olaraq mənə belə 
nəhəng vəzifə həvalə olunurdu. Büdcə-

nin təsdiqinə qədər filarmoniyanın xərc-
ləri üçün mən nazirin imzasıyla dövlət 
bankından pul ala bilərdim. ilarmoni-
yanın harada yerləşəcəyi məsələsinə 
gəldikdə isə Səttərxan xiyabanındakı 

irdovsi mədrəsəsinin binasını məs-
ləhət gördülər. Ancaq binanın əməl-
li-başlı təmirə ehtiyacı vardı, həm də 
bu təmir binanın həm xaricini, həm də 
daxilini filarmoniya üçün yararlı şəklə 
salmalı idi. 

ilarmoniyada fəaliyyət göstərəcək 
incəsənət işçilərinin sayı 200 nəfərə ça-
tırdı. Bizim incəsənət işçilərinə kömək 
göstərmək məqsədilə bəstəkar Hacı 
Xanməmmədov Bakıdan Təbrizə dəvət 
olundu. Əsas məsələ filarmoniyanın 
təntənəli açılış proqramı idi. Bu proq-
ram elə hazırlanmalı idi ki, əks-sədası 
bütün İrana yayılsın.

Sentyabrın 2-də Təbriz Dövlət ilar-
moniyası təntənə ilə açılacaqdı. ilar-

moniyanın açılışı Demokrat irqəsinin 
ildönümü ilə üst-üstə düşürdü (3 sent-
yabr). Buna baxmayaraq, firqənin sədri 
S.C.Pişəvəri filarmoniyanın açılışına 
gəlib orada çıxış etdi.

Pişəvəri dünya xalqları arasında 
ləyaqətli yer tutan Azərbaycan xalqı-
nın mədəniyyətindən böyük qürur hissi 
ilə danışdı: “Biz çalışmalıyıq ki, təzəcə 
açdığımız bu sənət ocağı xalqımızın 
adına layiq olsun! Mədəniyyətimizin 

salnaməsində yeni bir səhifə açsın!” 
S.C.Pişəvəri danışırdı. Onu təkcə sa-
londakılar deyil, radio vasitəsilə bütün 
dünya dinləyirdi. Pişəvərinin çıxışından 
sonra Milli Hökumətin himni təntənə ilə 
səsləndi. Salondakılar ayağa qalxdılar. 

Təbriz Dövlət ilarmoniyasının ən 

böyük dəstəsi xalq çalğı alətləri orkestri 
idi. liarmoniyanın ən böyük xidmətlə-
rindən biri Sazçı Qızlar dəstəsinin yara-
dılması idi. Belə çətinliklərlə biz Təbriz 
səhnəsində saz çalıb, mahnı oxuyan 
qızlardan ibarət gözəl bir ansambl, eyni 
zamanda rəqs ansamblı yaratmağa nail 
olduq.

ilarmoniyanın işgüzar kollektivi tək-
cə mənsub olduğu sənət ocağının bi-
nasında deyil, radio verilişlərində, teatr 
tamaşalarında, bayram şənliklərində, 
yubiley təntənələrində, fəhlə müəssisələ-
rində, bir sözlə, bütün ictimai-siyasi, mə-
dəni tədbirlərdə fəal iştirak edirdi.

Demək olar ki, Azərbaycanın bütün 
guşələrindən Təbriz ilarmoniyasına 
minnətdarlıqla dolu axı-axın məktublar, 
teleqramlar, sifarişlər gəlirdi. Təbrizin 
qələm sahibləri filarmoniyanın qaynar 
həyatını mətbuat səhifələrində məmnu-
niyyətlə işıqlandırırdılar. “Azərbaycan” 
qəzetində filarmoniyanın hər konserti 
haqqında məlumat dərc olunurdu. 

Biz Təbriz ilarmoniyasında hör-
mətli qonaqları tez-tez qarşılayırdıq. Bu 
qonaqlar arasında İrandan, istərsə də 
dünyanın böyük ölkələrindən, şəhərlə-
rindən gələnlər olurdu. Mən vəzifəmin 
ağırlğına, işimin gərginliyinə baxmaya-
raq, vaxt tapan kimi kabinetimə qapanıb 
şer yazırdım.

Dekabr ayının 11-i idi. İş otağında 
əyləşib şeir kitabımın korrekturasını 
oxuyurdum. Ancaq ataların “Sən say-
dığını say, gör, fələk nə sayır” sözlərini 
də unutmamışdım. Bizim isə uğurlu- 
uğursuz diləklərimizi fələk deyil, yenə 
də tale saydı. Məğrur, azad, kövrək qa-
nadları qırılan tale!..

Biz Təbriz Dövlət ilarmoniyasını 
yaradanda dəmir intizamlı bir incəsənət 
ordusuyduq. Bu orduda hamının öz 
gündəlik vəzifəsi vardı. Bütün vəzifələr 
bir məqsədə yönəlmişdi: insanlara can-
la-başla mədəni xidmət etmək! Xalqın 
fikirlərini təzələmək, duyğularını zəngin-
ləşdirmək, arzularını qanadlandırmaq! 
Təbriz Dövlət filarmoniyasının hekayəti 
Milli Hökumətin çoxşaxəli fəaliyyətinə 
Vətənimizin qədim, zəngin, əlvan sal-
naməsinə həmişəlik daxil olmuşdur. 

Ancaq cəmi 4 ay yaşamış bu sənət 
ocağının Vətənimizin mədəniyyət ta-
rixində bəlkə də dörd qərinənin işini 
gördüyü indiki nəsillərə məlum olsa da, 
gələcək nəsillərə qaranlıq qalacaqdı. 
Mən o qaranlığı işıqlandırmaq üçün bu 
hekayəti yana-yana yazdım...

Hazırladı:  
Hüseyn RƏHİM A Ə

Təbriz Filarmoniyası 
necə yaradılmıșdı?



İDMAN

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin

Tikilməkdə Olan Meliorasiya və İrriqasiya 
Obyektlərinin Birləșmiș Müdiriyyəti 

-15 kanalının yenidən qurulması  üçün (  mərhələ) tikinti işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Satınalan təşkilatın adı – Tikilməkdə Olan 

Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Bir-
ləşmiş Müdiriyyəti.
Bank rekvizitləri:
A . mitent ödəyən  bank
Adı – ABB-nin asamal filialı
Kod – 
VÖ  – 
M h- A AB
S. . . .T. BA A
A . Ödəyən müştəri 
Adı – TOM və İOBM

h – A BA
VÖ  – 

Əlaqələndirici şəxs – Qulam amil oğlu 
Aslanov A.A.S .

Satınalan təşkiların ünvanı- Bakı şəhəri, 
asamal rayonu, Moskva prospekti a.

Əlaqələndirici şəxsin -maili: tomiobm
mst.gov.az.

Əlaqə nömrəsi –    .
Satınalma predmetinin adı – “R-  ka-

nalının yenidən qurulması” üçün  mərhələ  
tikinti işlərinin görülməsi.

nvanı – Ağcabədi rayonu, işlərin qısa 
təsviri – Ağcabədi rayonunun  ha, o cüm-
lədən  ha mövcud torpaq sahələrinin su 
təminatının yaxşılaşdırılması və  ha yeni 
torpaq sahələrinə suvarma suyunun verilməsi 
üçün uxarı Qarabağ kanalından suyu götür-
məklə suburaxma qabiliyyəti ,  m san olan 
suqəbuledici qurğunun tikintisi, dibdən eni 
,  m, tikinti hündürlüyü , ,  m, uzunluğu 

 pm olan trapes şəkilli “R- ” kanalının 
monolit beton üzlükdə qurğularla birgə yeni-
dən qurulması və həmin kanalın funksiyasının 
tamamlanmasına xidmət edən uzunluğu  
pm olan “R- a” və uzunluğu  pm olan 
“R- a- ” monolit beton üzlüklü kanalların 
qurğularla birgə yenidən qurulması.

İşlərin yerinə yetirilmə müddəti  aydır.
Tender təkli ərinin qiymətləndirməsi 

meyarları və tender təklifinin ödəniş şərti  
baldır.

İddiaçı bağlanacaq satınalma müqavilə-
sinin yerinə yetirilməsi üçün avans ödənişi 
tələb etmədiyi halda bu meyar üzrə müəyyən 
olunmuş maksimal  bal alacaqdır.

İddiaçı tender təklifində  faizdən artıq 
avans ödənişi tələb edərsə, həmin iddiaçının 
tender təklifi kənarlaşdırılacaqdır.  faiz və 
daha az avans ödənişi tələb olunan tender 
təklifinin bu meyar üzrə alacağı bal aşağıdakı 
düstur əsasında hesablanacaq, – x  

-tender təklifində iddiaçı tərəfindən tələb 
olunan avans ödənişinin müqavilə qiymətinə 
nisbətdə faizi.

Qiymət təklifi  baldır.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 

iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-

lara malik olmaqla bərabər son on təqvim ili 
ərzində analoji işlər ümumi uzunluğu ,  
km, sərfi ,  m san və suvarma sahəsi ,  
min hektardan  az olmamaq şərtilə ən azı bir 
beton üzlüklü magistral kanalın qurğularla 
birgə tikintisini yerinə yetirmiş olmalı və iş-
lərin bitirilməsinə dair təsdiqedici sənədləri 
təqdim edilməlidir.

İştirak haqqı  iki min  manatdır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər.
. Tender təklifi azı  bank günü qüvvə-

də olmalıdır tender təkli ərinin açıldığı gün-
dən ən azı  bank günü qüvvədə olmalıdır . 
Tender təklifi Azərbaycan dilində tərtib olun-
malıdır xarici dildəki tender təkli əri Azər-
baycan dilinə tərcümə edilməlidir .

. Tender təklifi qiymətinin  faizi məb-
ləğində tender təklifinin təminatı bank zə-
manəti, tender təklifinin qüvvədə olma müd-
dətindən  bank günü çox qüvvədə olmalıdır 
bank tərəfindən təqdim edilməlidir .

. Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetiril-
məsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir 
il ərzində fəaliyyətini dayandırdığı müddət 
nəzərə alınmadan  vergi ödəyicisinin Azər-
baycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə 
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetiril-
məməsi hallarının mövcud olmaması haqqın-
da müvafiq vergi orqanından arayış vergi 
xidməti tərəfindən təqdim edilməli, qeydiyyat 
tarixi cari rüb ərzində olmalı və sənədin əsli-
nin skan edilərək D  formatında yerləşdiril-
məsi zəruridir .

. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti  son ma-
liyyə dövrünə olan məlumatı əks etdirməsi və 
sənədin əslinin skan edilərək D  formatında 
yerləşdirilməsi zəruridir .

. İddiaçının son bir ildəki maliyyə və-
ziyyəti haqqında bank arayışı bank tərəfindən 
təqdim edilməli, qeydiyyat tarixi cari rüb ər-
zində olmalı və sənədin əslinin skan edilərək 

D  formatında yerləşdirilməsi zəruridir .
. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, ni-

zamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə kom-
mersiya və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı 
reyestrindən çıxarış iddiaçı tərəfindən təqdim 
edilməli, nizamnamənin, dövlət reyestrindən 
çıxarışın və şəhadətnamənin notarial qaydada 
təsdiq olunmuş surətinin skan edilərək D  
formatında yerləşdirilməsi zəruridir

. Rekvizitlər iddiaçının və ya bankın 
imzası, möhürü ilə təsdiq edilməsi və D  
formatında yerləşdirilməsi zəruridir .

. Satınalma prosedurlarının başlanma-
sından əvvəlki  il ərzində özlərinin, habelə 
işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşə-

kar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqavilə-
sinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini 
yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə 
məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq 
peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məh-
kəmə qaydasında qadağan edilməməsi Asan 
xidmət tərəfindən təqdim edilməli, qeydiyyat 
tarixi cari rüb ərzində olmalı və sənədin əsli-
nin skan edilərək D  formatında yerləşdiril-
məsi zəruridir .

. Mü is elan olunmaması, əmlakı üzə-
rinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş 
girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə 
kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs ol-
maması vergi xidməti tərəfindən təqdim edil-
məli, son rübü əhatə etməli və sənədin əslinin 
skan edilərək D  formatında yerləşdirilməsi 
zəruridir .

. Öz əmlakından sərbəst və məhdudiy-
yətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə 
qabiliyyəti olması vergi xidməti tərəfindən 
təqdim edilməli, qeydiyyat tarixi cari rüb ər-
zində olmalı və sənədin əslinin skan edilərək 

D  formatında yerləşdirilməsi zəruridir .
. Satınalma müqaviləsinin icrasını tə-

min etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığı-
nın, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanla-
rının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, 
etibarlılığının olması iddiaçı tərəfindən təq-
dim edilməli .

. İddiaçının kiçik və orta sahibkarlıq su-
byektlərinin meyarlarına uyğun olması Azər-
baycan Respublikasının Dövlət Statistika Ko-
mitəsi tərəfindən təqdim edilməli .

. İddiaçının müvafiq sahibkarlıq fəaliy-
yəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəy-
yən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün mü-
vafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
azirliyi tərəfindən təqdim edilməli .

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün  və -
cü sıralarda göstərilən sənədləri  mart  

-cü il saat . -a qədər tender təkli ə-
rinin açılışına  yeddi  bank günü qalmış  qa-
palı zərfdə əsli və surəti olmaqla Bakı şəhəri, 

asamal rayonu, Moskva prospekti a nöm-
rəli ünvana təqdim etməlidirlər. 

İddiaçılar tender təklifi və bank təminatını 
isə  aprel -cü il saat . -a qədər ten-
der təkli ərinin açılışına  bir  bank günü 
qalmış   qapalı zərfdə əsli və surəti olmaqla 
Bakı şəhəri, asamal rayonu, Moskva pros-
pekti a nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təkli əri  aprel -cü il 
saat . -da açılacaqdır. 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

ender komissiyası

“Azinfo Dış Ticaret Anonim” Şirkətinin 

Azərbaycan Respublikasındakı filialı ilə  
iș birliyi quranların nəzərinə!

Şirkətin təsisçiləri nəzərinizə çatdı-
rır ki, 2023-cü il fevralın 1 -dən şirkə-
tin əvvəlki qanuni təmsilçisi Əliniyaz-
zadə Pərviz Əlimurtuza oğlu maliyyə 
fırıldaqları ilə məşğul olduğu aşkar 
edildiyinə görə işdən azad edilmiş-
dir. Araşdırmalar sona çatana qədər 
şirkətlə müqavilə əsasında, yaxud 

hər hansı bir formada iş birliyi quran 
təşkilat və şirkət rəhbərlərinin nəzərə 
almaları xahiş olunur.

“AZİN O DIŞ TİCARET ANONİM” 
şirkətinin Azərbaycan Respublikasın-
dakı filialının qanuni təmsilçisi 

ztanlılar Esref Hakan

Futbol dedi-qodu sevmir...
ə ə  ətra n a ən - bətə rə ac r lməməl r 

“Kəpəz” mənim sevdiyim komandadır. Özü də bu cümləni rəsmi dövlət mətbuat orqanının 
nümayəndəsi kimi deyil, bir azarkeş kimi deyirəm və yəqin ki, heç kəs məni qınamaz. Digər 
tərəfdən, bir ara, daha dəqiq desək, 90-cı illərin sonlarında bu klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri 
olmuşam. Hətta çempionlar liqası çərçivəsində komanda ilə birlikdə 1998-ci ilin yayında Polşaya 
da getmişəm. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, Azərbaycanda ilk dəfə məhz bu klubun redaktoru 
olduğum qəzeti təsis edilib, qeydiyyatdan keçib. Özü də rəngli. Ümumiyyətlə, respublikada ilk 
rəngli qəzet “Kəpəz” olub və əl-əl gəzib. Bu işdə mənə o zamanlar “Xalq qəzeti”ndə işləyən, 
Əməkdar jurnalist, futbol bilicisi, hazırda da qəzetimizlə əməkdaşlıq edən Oqtay Bayramov da 
yaxından kömək göstərib... 

“Kəpəz” həmişə sayılıb-seçilən komanda 
olub. Təkcə – -cü illər arası klub  
dəfə ölkə çempionu titulunu,  dəfə kuboku-
nu qazanıb. Çempionatlarda “Qarabağ”dan 
sonra ən böyük uğuru məhz “Kəpəz” əldə 
edib. 

Bunları nəyə görə qeyd edirəm  Böyük 
futbolun yenidən Azərbaycanın ikinci şəhə-
rinə qayıtması əncədə sonsuz coşqu yara-
dıb. İstər şəhər rəhbərliyi, istərsə də A A 
və digər əlaqədar təşkilatlar oyunların şəhər 
stadionunda keçirilməsi üçün tədbirlər gö-
rüblər və buna nail olublar. Bildiyiniz kimi, 
“Kəpəz” bir neçə tur ev oyunlarını başqa 
şəhər və rayonların stadionlarında keçirmək 
məcburiyyətində qalmışdı və komandanın 
aktivində bir xal belə yox idi. Məhz belə bir 
vaxtda, yəni, ötən il sentyabrın əvvəllərində 
“Kəpəz” K İctimai Birliyi İdarə eyətinin 
iclası keçirildi və o vaxtadək klubun icraçı di-
rektoru olan İlqar adiri sədr seçildi, Tərlan 
Əhmədov isə komandanın baş məşqçisi təyin 
olundu.

Tərlan Əhmədovun gəlişi ilə komandada 
əhval-ruhiyyə dəyişdi, “Kəpəz” tədricən xal 
toplamağa başladı, qələbə də qazandı və so-
nuncu pillədən çıxa bildi. O qədər də yaxşı 
vəziyyətdə olmayan şəhər stadionunu yeni-
dən minlərlə azarkeş doldurdu. Qeyd edim 
ki,  min tamaşaçı tutumuna malik olan bu 
stadion Bakıdakı Olimpiya və Tofiq Bəhra-
mov adına respublika stadionlarından sonra 
öz böyüklüyünə görə -cü yeri tutur. Amma 
uzun illər əsaslı təmir olunmayan stadionun 
indiki vəziyyəti bir o qədər də ürəkaçan de-
yil. eç meydançanın ot örtüyü də tələblərə 
cavab vermir, bir sıra qurğular sıradan çıxıb.

eri gəlmişkən, ənclər və İdman azir-
liyi, A A, şəhər icra hakimiyyəti bu böyük 
idman qurğusunun tamamilə yenidən qurul-
ması istiqamətində iş görməlidirlər. Özü də 
məsələ, zənnimcə, azirlər Kabineti, Maliyyə 

azirliyi səviyyəsində həll olunmalıdır. Çünki 
bura çəkiləcək xərc az məbləğ deyil. Demirik, 
adları çəkilən qurumlar, ilk növbədə, A A 

əncədə bu sahədə iş görmür. ox, belə desək, 
insafsızlıq olar. “Kəpəz” klubunun idman ba-
zasına baxdıq. lə təmir-bərpa işləri aparılır ki, 
adam heyran qalır. Mütəxəssislər deyirlər ki, 
belə bir baza heç Bakıda yoxdur. 

Qeyd etdik ki, Tərlan Əhmədovun kluba 
gəlişindən sonra vəziyyət yaxşılığa doğru də-
yişməyə başladı. Komandada nizam-intizam 
gücləndirildi, aşağı yaş qrupundan, şəhərdə 
iki il qabaq təşkil olunmuş utbol Akademi-
yasından oyunçular cəlb olundu. Tələblərə ca-
vab verməyən, intizamsızlığa yol verənlər isə 
tədricən uzaqlaşdırıldı... Və günlərin bir günü 
söz-söhbət, dedi-qodu, oyunçuların bəziləri ilə 
məşqçi arasında narazılıqlar başlandı.

Ən pisi o idi ki, daxildə baş verən və 
bir çox klublara xas olan bu narazılıqlar, 
söz-söhbətlər tədricən kənara çıxmağa baş-
ladı. Bu işdə bəzi idman və futbol saytları-
nın da “rolu” açıq-aşkar görünürdü. K İB 
İdarə eyətinin sədri İlqar adirinin, Tərlan 
Əhmədovun və klubun daxilində narazı və ya 
razı olanların bir çox mənasız, intriqa salıb 
reytinq qazanmaq istəyən “mətbu” orqanla-
rına həvəslə müsahibələr verməsi vəziyyəti 
bir qədər də dərinləşdirdi. Azarkeşlər ara-
sında da söz-söhbətlər yarandı, hətta, necə 

deyərlər, ikitirəlik halları müşahidə olundu, 
“gəncəli”, “kənardangəlmə” söhbətləri apa-
rıldı. Azarkeşlərdən söhbət düşmüşkən, bunu 
tam cəsarətlə deyirəm: əncədə olan futbol 
azarkeşi kimi sadiq azarkeş respublikada heç 
yerdə yoxdur. əhərdə bir neçə fan klub ya-
radılıb, “Kəpəz” hara gedir, onlar da gedir, 
komandaya dəstək olur, ruhlandırırlar. əhər 
stadionundakı oyunlara minlərlə tamaşaçı gə-
lir. Burada şəhər icra hakimiyyətinin başçısı 

iyazi Bayramovun, Milli Məclisin deputatı 
Müşfiq əfərovun və bir çox müəssisə və təş-
kilat rəhbərlərinin vaxtaşırı iştirakı da əncə-
də futbola marağın daha da artmasına şərait 
yaradan amillərdəndir.

...Məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün baş 
məşqçi ilə görüşmək qərarına gəldik. Və-
dələşdiyimiz vaxtdan da tez gedib bir kənar-
dan komandanın məşqini izlədik. Adi, növ-
bəti məşqlərdən biri idi. Amma öz aralarında 
elə oynayırdılar ki, sanki “Qarabağ”la növ-
bəti oyuna çıxıblar. tiraf etməliyik, Tərlan 
Əhmədov qısa vaxtda mübariz bir komanda 
formalaşdıra bilib. Özü də bir çox çətinliklərə 
baxmayaraq. Aldığımız məlumata görə, ko-
manda səfər oyununa gedərkən bəzən elə bir 
avtobus verirlər ki, adam xəcalət çəkir. Başqa 
problemlər də çoxdur, sadalamaq istəmirik. 
Maraqlıdır ki, Tərlan Əhmədovdan narazılıq 
edən bəzi veteran futbolçular, mütəxəssislər, 
hətta komanda daxilindəki bir sıra işçilər 
onun bir məşqçi kimi çox güclü olduğunu 
dönə-dönə qeyd edirlər. Bəs onda nə baş ve-
rir

...Bayaqdan söhbət edirəm.  yaş-
lı təcrübəli məşqçi deyir ki, komandaya 
dəvət ediləndə bilirdim bu hücumlar olacaq, 
söz-söhbət yaranacaq. Mənə intizamsızlıq 
edən, komandanın “mətbəxində” olan söh-
bətləri şişirdib kənara yayan oyunçu lazım 
deyil. ətta mənim də, azarkeşlərin də gözü-
nün işığı olsa belə.

Məni bu komandaya dəvət ediblərsə, 
deməli, etibar ediblər və o etibarı doğrultma-
lıyam. Qarşımda konkret vəzifə var: koman-

danı yüksək liqada saxlamaq. ail olacağıq, 
mütləq. Klubun İdarə eyətinin sədri bizə 
hər cür kömək göstərir. əhər rəhbərliyindən, 
A A-dan elə bir gileyimiz yoxdur, sağ ol-
sunlar, işimizə laqeyd deyillər...

İki saata yaxın söhbətimiz oldu. Belə 
bir qənaətə gəldim ki, Tərlan Əhmədovun 
bəzən sərt davranışı da bir sıra narazılıqlara, 
söz-söhbətə rəvac verir. Özü də etiraf etdi ki, 
bu cür söhbətlər bundan əvvəl baş məşqçi 
olduğum “Keşlə”də də indiki “ amaxı” , 
“ eftçi”də də olub. Deyir, bütün bunlar mə-
nim tələbkar olmağımla bağlıdır. 

ə deyək. Bu, baş məşqçinin mövqeyi-
dir, tutduğu yoldur. Amma bütün hallarda 
“Kəpəz”in adını yüksək yerlərdə görmək istə-
yiriksə, umu-küsü bir kənara qoyulmalıdır, 
hamı bir yumruq kimi birləşməlidir. Bəzi hal-
larda fərdi xüsusiyyətlər, hətta mentalitet, yerli 
şərait də nəzərə alınmalıdır. Klubun rəhbərliyi 
də, baş məşqçisi də elə etməlidirlər ki, hamı 
onların ətrafında birləşsin, kənar söz-söhbətə 
yer qalmasın. utbol dedi-qodu sevmir.

Hamlet Q AS I M O V ,   
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri 
əncə

Azərbaycanda yunan-Roma güləşinin banilərindən biri, ölkəmizdə 
çox sevilən bu növün təbliğində, inkişafında və nailiyyətlərində 
böyük xidmətləri olmuş Ehsan Qafur oğlu Kərimov xatirələrdə 

respublikamızın və SSRİ-nin Əməkdar məşqçisi, Azərbaycanın Əməkdar 
bədən tərbiyəsi və idman xadimi, beynəlxalq dərəcəli hakim kimi yaşayır. 
Prezident, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri İlham Əliyev E.Kərimovun 
anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə MOK-un 10 illik yubileyinin 
qeyd olunduğu 2002-ci ildə bu görkəmli mütəxəssisə ünvanladığı 
təbrik məktubunda onun ölkə idmanı qarşısında xidmətlərini yüksək 
qiymətləndirmişdi: 

– Hörmətli Ehsan müəllim! 
Yaşadığınız 5 illik ömrünüzün 5  

ilini Azərbaycan idmanının çiçəklənmə-
sinə sərf etmisiniz. Sizin Azərbaycan yu-
nan-Roma güləşi tarixində özünəməx-
sus şərə i yeriniz vardır... Yunan-Roma 
güləşi üzrə Azərbaycan yığma koman-
dasının fasiləsiz 33 il baş məşqçisi və-
zifəsində çalışmısınız. Əməyinizə yük-
sək qiymət verilib. Siz Azərbaycanın və 
SSRİ-nin Əməkdar məşqçisi fəxri adla-
rına layiq görülmüsünüz...

Bu sətirlərin də təsdiq etdiyi kimi, 33 
il ərzində respublikamızın yunan-Roma 
güləşi üzrə əvvəlcə gənclərdən, sonra 
da yaşlılardan ibarət yığma komanda-
larının baş məşqçisi olmuş E.Kərimov 
öz şərə i məşqçilik peşəsinə sonadək 
sadiq qalmış, daim yüksək məsuliyyət 
hissi ilə çalışaraq, mahir ustalar hazır-
lamaq vəzifəsini vicdanla yerinə yetir-
mişdir.

Ehsan müəllim özü bir güləşçi kimi 
yüksək zirvələr fəth etməsə də, buna 
uzun illər ərzində gərgin məşqlərdə 
müxtəlif fəndləri yorulmadan, səy-
lə öyrətdiyi, bütün bilik və təcrübəsini 
verdiyi yetirmələri nail olmuşlar. Məhz 
müntəzəm və böyük zəhmət tələb edən 
məşqlər sayəsində şagirdlərini ustalığın 
yüksək səviyyəsinə çatdırdığına, on-
ların mötəbər yarışlarda əldə etdikləri 
qələbələrə, bədən tərbiyəsi və idman 
sahəsində məhsuldar işinə görə böyük 
şöhrət qazanmışdı.

Güləşdə ilk addımlarını doğma Göy-
çayda atmış, sonralar təhsilini Bakıda 
davam etdirmiş, həm də məşqçiliklə 
məşğul olmuş, adı iyirminci əsrdə Azər-
baycanın ən yaxşı idman xadimlərinin 
adları sırasında yer almış Ehsan müəl-
lim neçə-neçə yetirməsinin istedadını 
aşkara çıxararaq, onların müxtəlif yarış-

larda qazandıqları qələbə və mükafat-
lara ürəkdən sevinmişdir. Həmin illərin 
digər məşhur güləş mütəxəssisi, bir 
çox il ərzində o vaxtkı “Dinamo” Bədən 
Tərbiyəsi və İdman Cəmiyyətinin sədri 
vəzifəsində çalışmış Rafiq Hacıyev bir 
dəfə E. Kərimov haqqında belə demiş-
di: – Ehsan müəllim Azərbaycanda yu-
nan-Roma güləşinin banilərindən biridir. 
O, həm güləşir, həm də gənc yaşların-
dan məşqçiliyə başlamışdı. Uzun illər 
yığma komandamıza rəhbərlik edib. El-
dar Abdullayev, Emin Ramazanov, Ok-
tiyar Məmmədbəyov, Mustafa Orucov, 
Xan Babaxanov kimi tanınmış ustalar 

hazırlayıb. O, həm də yaxşı dost, qay-
ğıkeş pedaqoqdur.

Beynəlxalq Güləş ederasiyası da 
azərbaycanlı mütəxəssisin bacarığı-
nı yüksək qiymətləndirərək, onu bey-
nəlxalq dərəcəli hakim adına layiq gör-
müşdü. Ehsan müəllim öz növbəsində, 
bir çox ölkələrdə keçirilən gərgin görüş-
ləri inamla idarə edərək, etimadı tam 
doğrultmuşdu. 

E.Kərimov təkcə məşqçilikdə və 
hakimlikdə ad çıxarmamış, ona etibar 

edilən digər məsul vəzifələrdə də ba-
carıqlı təşkilatçı və rəhbər işçi olduğunu 
yüksək məsuliyyət hissi ilə sübuta ye-
tirmişdi. Respublika İdman Komitəsində 
şöbə müdiri, sonralar 11 il ərzində Bakı 
Bədən Tərbiyəsi Texnikumunun direkto-
ru olanda da, həmin kollektivlərin hör-
mət və rəğbətini qazanmışdı. 

Unudulmaz şəxsiyyət respublika 
mətbuatı ilə də yaxından əlaqə sax-
layırdı. Ötən əsrin altmış-səksəninci 
illərində onun tez-tez “İdman” – “Sport” 
qəzetləri redaksiyasına baş çəkmə-
si, müxtəlif yarışlar haqqında hesa-
batlar, gənc güləşçilərə məsləhət və 
tövsiyələrdən ibarət məqalələr dərc 
etdirməsi yaxşı yadımdadır. Ehsan 
müəllimin yetirməsi Oktiyar Məmməd-
bəyovla birlikdə müəllifi olduğu “Güləş-
çinin əsaslı hazırlığı”, “Azərbaycan 
milli güləşi” kitablarını da xüsusi qeyd 
etmək olar.

Yuxarıda sadaladığım yüksək 
ad-sanların sahibi, həm də Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin fərdi 
təqaüdçüsü, 192 -ci ilin fevral ayında 
anadan olmuş Ehsan Kərimov həyatı 
9 yaşında tərk etmişdir. Onun çoxillik 

səmərəli fəaliyyəti və zəngin idman hə-
yatı fəxarətlə yaşanan ustad ömrüdur.

qtay BAYRAM V,  
Əməkdar urnalist

Unudulmaz simalarSağlam mövqe

Yunan-Roma güləșinin 
unudulmaz məșqçisi

1 mart 2023-cü il, çərşənbə10
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 ll  əal ət lan n n ə ata ç r lmə  lə ba l  ə b rlər
ra 
- ə b r n a a  craç lar ər craç lar cra mü ət l n nət cə ral  nət cə n nət cə

1  əl  aş an şə lər ü rə r nt  t m n üclən r lmə

. . . Müştəri profili məlumatlarının toplanması və müştəri profili risklərinin qiymətləndirilməsi sahəsində tədbirlər

1 .

Öhdəlik daşıyan şəxslər tərəfindən müştəri profili risklərinin 
müştəri, coğrafi yerləşmə, məhsul, xidmət və çatdırılma ka-

nalları  müəyyən edilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tətbiqi 
mövzusunda işçi görüşlərin, təlim və müzakirələrin həyata ke-
çirilməsi

MM ,
Ə , DV

ə l r
 AMB, VK

aidiyyəti sahəvi qey-
ri-kommersiya qu-
rumları – ABA, ASA, 
A BİA, A  cəlb edil-
məklə

İyul, 

Müştəri profillərinin tam olaraq 
komplektləşdirilməsi və müştəri pro-
fili riskinin müəyyən edilməsi

Müştəri profillərinin for-
malaşması zamanı risk 
əsaslı yanaşmaya keçid

Öhdəlik daşıyan şəxs-
lər tərəfindən risk 
əsaslı yanaşmanın tət-
biqi və institusional 
risk qiymətləndirilməsi 
üçün əsasların forma-
laşdırılması

.
Öhdəlik daşıyan şəxslərdə mövcud müştəri profili məlumatları-
nın qanunvericiliyin yeni tələblərinə uyğun olaraq tam şəkildə 
toplanmasının təmin edilməsi

DV , Ə

ə l r
AMB, VK

Banklara, həyatın yığım sığor-
tası fəaliyyəti ilə məşğul olan 
yerli və xarici sığortaçılara mü-
nasibətdə – mart, 

Digər maliyyə institutlarına 
münasibətdə – mart 

Qeyri-maliyyə institutları və 
peşə sahiblərinə münasibətdə – 
mart, 

.

Müştərilərə öhdəlik daşıyan şəxslər tərəfindən təqdim olunan 
məhsul, xidmət və çatdırılma kanallarının xüsusiyyətləri ilə 
bağlı risk faktorlarının  qiymətləndirilməsinin təmin edilməsi

Dekabr, 

.
Müştəri profilləri üzrə risk dərəcələrinin öhdəlik daşıyan şəxs-
lər tərəfindən formalaşdırılmasının təmin edilməsi

Banklara, həyatın yığım sığor-
tası fəaliyyəti ilə məşğul olan 
yerli və xarici sığortaçılara mü-
nasibətdə – mart, 

Digər maliyyə institutlarına 
münasibətdə – mart, 
Qeyri-maliyyə institutları və 
peşə sahiblərinə münasibətdə – 
mart, 

. . . Sahəvi və ölkə səviyyəsində müəyyən edilmiş risklər əsas götürülməklə institusional risk qiymətləndirilməsinin aparılması sahəsində tədbirlər

1 .

Öhdəlik daşıyan şəxslər tərəfindən illik institusional risk qiy-
mətləndirməsinə bu qiymətləndirməni kənar mütəxəssislərin 
aparması halı istisna olmaqla  dair metodologiyanın hazırlan-
masının təmin edilməsi

DV , Ə

ə l r
AMB, VK İnstitusional səviyyədə risklərin qiy-

mətləndirilməsi üzrə metodologiyala-
rın hazırlanması

İnstitusional səviyyədə 
risklərin başa düşülməsi  və 
bu risklərin azaldılmasına 
dair addımlar atılması

Sahəvi risk qiymətlən-
dirilmələrinin keyfiy-
yətinin artırılması

.

İllik institusional risk qiymətləndirilməsinə dair metodologiya 
üzrə öhdəlik daşıyan şəxslər tərəfindən illik əsasda aparılmış 
institusional risk qiymətləndirilməsi nəticələrinin əldə edilmə-
sinin təmin olunması

DV , Ə

ə l r
AMB, VK

-ci ilin birinci rübü ərzində

. . . İrihəcmli nağd əməliyyatlar üzrə müntəzəm monitorinq sisteminin formalaşdırılması

1 .

Müştəri profili üzrə risk dərəcəsinə müvafiq olaraq irihəcmli 
hesab edilə bilən nağd əməliyyatların araşdırılmasında vahid 
yanaşmanın təmin edilməsi məqsədilə metodologiyanın və risk 
indikatorlarının formalaşdırılması

M M X

DV , Ə , A

ə l r
AMB, VK

aidiyyəti sahəvi qey-
ri-kommersiya qu-
rumları – ABA, ASA, 
A BİA, A  cəlb edil-
məklə

Sentyabr, 

İrihəcmli nağd əməliyyatların araşdı-
rılması üçün metodoloji yanaşmaların 
formalaşdırılması

İrihəcmli nağd əməliyyatlar 
aparan müştərilərin işgüzar 
münasibətlərinin mütəmadi 
monitorinqi sisteminin for-
malaşdırılması

Vəsaitin mənbəyi bi-
linməyən və ya şübhə 
yaradan hallarla bağlı  
hesabatlılığın təmin 
edilməsi və təxirəsa-
lınmaz addımlar atıl-
ması təcrübəsinin for-
malaşdırılması

.
Riskin yüksək olduğu hallarda nağd əməliyyatlar aparan müş-
tərilərin vəsaitlərinin mənbəyinin müəyyən edilməsi məqsədilə 
işgüzar münasibətlərin monitorinqinin intensivliyinin artırıl-
ması mexanizminin yaradılması

DV

ə l r

AMB, VK
. . .  Dövlət qeydiyyatına alınmış fiziki mövcudluğu olmayan hüquqi şəxslərlə bundan sonra – şel şirkət  işgüzar münasibətlərin qurulması və davam etdirilməsi üçün mexanizmlərin formalaşdırılması

1 .

Öhdəl k daşıyan şəxslər tərə ndən hüquq  şəxslərlə şgüzar 
münas bətlər n məqsəd və mah yyət n n araşdırılması, bu 
çərç vədə onların şel ş rkət olub-olmamasının araşdırılmasına 
da r metodoloj  meyarların hazırlanması

M M X İyul, 

el ş rkət olan müştər lər n müəyyən 
ed lməs

Müəyyən ed lm ş şel 
ş rkətlərdən c nayət yolu 
lə əldə ed lm ş əmlakın 

leqallaşdırılması məqsəd lə 
st fadə olunmasının 

t p k üsul və vas tələr n n 
müəyyən ed lməs

el ş rkətlərdən 
c nayət yolu lə əldə 
ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması 
məqsəd lə st fadən n 
qarşısının alınması

.
üquq  şəxs n şel ş rkət olub-olmamasının araşdırılmasına 

da r metodoloj   meyarların tətb q   təcrübəs n n 
formalaşdırılması

DV

i ə ilir
AMB, VK

.
Müəyyən ed lm ş şel ş rkətlərlə şgüzar münas bətlər n 
dayandırılmasına da r beynəlxalq təcrübən n öyrən lməs  və 
qanunver c l y n təkm lləşd r lməs  zərurət n n araşdırılması

M M X Ə Sentyabr, 

. . . B rdəfəl k əməl yyatların mon tor nq  mexan zm n n qurulması

1 .
Öhdəl k daşıyan şəxslər n fəal yyət xüsus yyətlər ndən 
asılı olaraq b rdəfəl k  əməl yyat növlər n n s yahısının 
hazırlanması

M M X

Ə , DV

i ə ilir
AMB, VK

a d yyət  sahəv  qeyr -
kommers ya qurumları 
– ABA, ASA, A BİA, 
A  cəlb ed lməklə

Avqust, B rdəfəl k əməl yyatlarda  c nayət 
yolu lə əldə ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması hallarının 
müəyyənləşd r lməs

B rdəfəl k əməl yyatlar 
üzrə əhatəl  hesabatlılıq 
rej m n n yaradılması

B rdəfəl k 
əməl yyatların 
mon tor nqə cəlb 
ed lməs

.
B rdəfəl k əməl yyat növlər n n s yahısı hazırlandıqdan sonra 
cra ed lən b rdəfəl k əməl yyatlar zamanı müştər  uyğunluğu 

tədb rlər n n  tətb q nə nəzarət n təm n ed lməs

DV , Ə

i ə ilir
AMB, VK

M M X
B rdəfəl k əməl yyat növlər n n 
s yahısı formalaşdırıldıqdan 
sonra mütəmad

. . . Bene s ar mülk yyətç n n müəyyən ed lməs  mexan zmlər n n təkm lləşd r lməs

1 . Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsinə dair metodo-
logiyanın təkmilləşdirilməsi M M X Mart, 

Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən-
ləşdirilməsinə dair tələbləri əhatə edən 
normativ xarakterli aktların qəbulu

Benefisiar mülkiyyətçilər 
barədə məlumatlara əlça-
tanlığın təmin edilməsi

Benefisiar mülkiyyət-
çinin müəyyən edil-
məsinin təkmilləşdi-
rilməsi.

Qanunvericiliyin yeni  tələblərinə və təkmilləşdirilmiş meto-
dologiyaya uyğun olaraq müştərilərə münasibətdə benefisiar 
mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi mexanizminin formalaşdı-
rılması

DV , Ə

ə l r
AMB, VK

Mütəmadi

8 .1.7. Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının qanunve-
riciliyin yeni tələblərinə uyğun qurulmasının təmin olunması

DV , Ə

ə l r
AMB, VK

Mütəmadi

Öhdəlik daşıyan şəxslərdə cinayət 
yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqal-
laşdırılmasına və terrorçuluğun ma-
liyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
infrastrukturunun qurulması

Öhdəlik daşıyan şəxslərdə 
cinayət yolu ilə əldə edil-
miş əmlakın leqallaşdırıl-
masına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə üzrə potensialın 
artırılması

Öhdəlik daşıyan şəxs-
lərdə cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş əmlakın 
leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliy-
yələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə üzrə preven-
tiv tədbirlərin tam tət-
biq edilməsi

2   na ət l  lə əl ə lm ş əmla n l allaş r lma na ə t rr rç l n mal ələş r lmə nə arş  mübar ə a ə n ə nə arət m an mlər n n tə m lləş r lmə
. . . İllik əsasda sahəvi risk qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi və ölkə risk qiymətləndirilməsinin yenilənməsinin təmin edilməsi

1 . Sahəv  r sk q ymətlənd r lməs nə da r 
metodoloj  əsasların müəyyən ed lməs

DV , Ə , 
DQİDK

i ə ilir
AMB,  VK

M M X
Avqust, 

Sahəv  r sk q ymətlənd r lməs n n 
aparılmasına da r beynəlxalq 
təcrübən n araşdırılması

Sahəv  r sk 
q ymətlənd r lməs  üzrə 
nd katorların müəyyən 

ed lməs

Sahəv  r sk 
q ymətlənd r lməs nə 
da r metodolog yanın 
hazırlanması

.
İnst tus onal r sk q ymətlənd r lməs  nət cələr n n sahəv  
r sk q ymətlənd r lməs ndə nəzərə alınması lə bağlı 
mexan zmlər n formalaşdırılması

DV , Ə

i ə ilir
AMB, VK

-cü ldən et barən ll k 
əsasda

İnst tus onal r sklər n müntəzəm 
q ymətlənd r lməs  təcrübəs n n 
formalaşdırılması

İnst tus onal r sklər n başa 
düşülməs  və azaldılmasına 
nəzarət mexan zm n n 
formalaşdırılması

Sahəv  r sk 
q ymətlənd r lməs n n 
e ekt vl y n n 
artırılması

ardı ci sə ifədə

əvvəli ci sə ifədə

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun  
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023–2025-ci illər üzrə

Milli Fəaliyyət Planı
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3 . əzarət orqanları tərə ndən sahəv  r sk q ymətlənd r lməs  
aparılmasının təm n ed lməs

DV , Ə , 
DQİDK

i ə ilir
AMB, A , VK

İll k əsasda

Müxtəl f sektorlar 
üzrə sahəv  r sk 
q ymətlənd r lməs  
hesabatlarının hazırlanması

Sahəv  r sk 
q ymətlənd r lməs  
nət cələr  üzrə 
məlumatlandırma 
fəal yyətlər n n crası

Sahəv  r sk q ymətlənd r lməs  
əsasında ölkə r sk 
q ymətlənd r lməs n n 
yen lənməs

4 .

Sahəv  r sk q ymətlənd r lməs  nət cələr n n “ nayət yolu 
lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

mal yyələşd r lməs nə qarşı mübar zə haqqında” Azərbaycan 
Respubl kası Qanununun . -c  maddəs nə uyğun 
olaraq yaradılan Koord nas ya urasına bundan sonra – 
Koord nas ya urası  təqd m ed lməs

DV , Ə , 
DQİDK

i ə ilir
AMB,  A , VK

-cü ldən et barən ll k 
əsasda

. . . əzarət orqanlarının potens alının güclənd r lməs nə da r tədb rlər görülməs

1 .
əzarət orqanlarında xt saslaşmış struktur bölməs n n 

yaradılması məsələs n n nəzərdən keç r lməs  və kadr 
potens alının artırılması

DV , DQİDK, 
Ə

i ə ilir
AMB, A , VK

əzarət orqanlarının 
bu sahədə xt saslaşmış 
şç lər n n say tərk b n n 

opt mallaşdırılması

əzarət orqanlarında 
mütəmad  və hədə  təl m 
proqramlarının tətb q

əzarət orqanlarının şç  
heyət n n potens alının 
güclənd r lməs.

əzarət orqanlarının əməkdaşları üçün sahəv  r sklərə uyğun 
olaraq ll k təl m planına əsasən təl mlər keç r lməs

DV , Ə , 
DQİDK

i ə ilir
AMB, A , VK

M M X
Təl m planı üzrə mütəmad

3 . Keç r lm ş təl mlər barədə Koord nas ya urasına məlumatın 
təqd m ed lməs İll k əsasda

. . . Öhdəl k daşıyan şəxslərə, aud tor x dmət  göstərən şəxslərə, d n  qurumlara, qeyr -hökumət təşk latlarına, o cümlədən xar c  dövlətlər n qeyr -hökumət təşk latlarının Azərbaycan Respubl kasındakı l al və nümayəndəl klər nə c nayət 
yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  üzrə tələblərə, ölkə r sk q ymətlənd r lməs  zamanı aşkar ed lm ş zə klərə və təhd dlərə da r təl mlər keç lməs

1 . əzarət orqanları tərə ndən müəyyən ed lm ş r sklərə ölkə, 
sahəv  və nst tus onal  uyğun olaraq ll k təl m planına əsasən 
təl mlər keç lməs

DV , Ə , 
DQİDK

i ə ilir
AMB, A , VK

M M X

Təl m planı üzrə mütəmad

Müntəzəm və hədə  
təl m proqramlarının 
formalaşdırılması

Öhdəl k daşıyan şəxslər, 
aud tor x dmət  göstərən 
şəxslər, d n  qurumlar, 
qeyr -hökumət təşk latları, 
o cümlədən xar c  
dövlətlər n qeyr -hökumət 
təşk latlarının Azərbaycan 
Respubl kasındakı l al 
və nümayəndəl klər  üzrə 
potens alın yüksəld lməs

R sk əsaslı yanaşmaya keç d n 
təm n ed lməs

. Keç lm ş təl mlər barədə Koord nas ya urasına məlumatın 
təqd m ed lməs İll k əsasda

. . .  nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  üzrə r sk əsaslı nəzarət n həyata keç r lməs  üçün tənz mləy c  və nst tus onal bazanın formalaşdırılması

1 . əzarət orqanlarının r sk əsaslı nəzarət qaydalarının 
hazırlanması və təsd q olunması

DV , DQİDK, 
Ə ,

i ə ilir
A , VK

İyul, 

Sektor üzrə r sklər n başa 
düşülməs

əzarət mexan zm n n 
nst tus onal əsaslarının 

təkm lləşd r lməs

Qayda əsaslı nəzarət 
mexan zm ndən r sk əsaslı 
nəzarət mexan zm nə keç d n 
təm n ed lməs

.

Sahəv  r sk q ymətlənd r lməs  əsasında öhdəl k daşıyan 
şəxslər, aud tor x dmət  göstərən şəxslər, d n  qurumlar, qeyr -
hökumət təşk latları, o cümlədən xar c  dövlətlər n qeyr -
hökumət təşk latlarının Azərbaycan Respubl kasındakı l al 
və ya nümayəndəl klər  üzrə müəyyən ed lm ş r sklərə uyğun 
olaraq  onların bölgüsünün aparılması

Oktyabr, 

3 .

ər b r nəzarət orqanı tərə ndən r sk əsaslı yanaşma 
rəhbər tutularaq c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  üzrə  
ll k sahəv  nəzarət strateg yasının hazırlanması

oyabr, 

. . . əzarət orqanları lə MM -n n e ekt v əməkdaşlıq mexan zmlər n n yaradılması

1 .

Öhdəl k daşıyan şəxslər n qeyd yyat, cazə və 
l senz yalaşdırma proses ndə və nəzarət yoxlamaları zamanı 
öhdəl k daşıyan şəxslərdə mühüm şt rak payı sah b n n  
və bene s ar mülk yyətç n n, darəetmə funks yalarını 
yer nə yet rən şəxslər n, habelə onlarla yaxın münas bətdə 
olan şəxslər n vətəndaş qüsursuzluğu tələblər nə cavab 
ver b-verməməs n  müəyyənləşd rmək üçün MM -n n 
məlumatlarından st fadə ed lməs  mexan zm n n yaradılması

DV , Ə

i ə ilir
AMB, VK

M M X

Mütəmad

əzarət orqanları 
lə MM  arasında 

əməkdaşlıq çərç vəs n n 
gen şlənd r lməs

əzarət orqanlarının 
fəal yyət  üzrə 
məlumat toplanmasının 
s stemləşd r lməs

nayət yolu lə əldə ed lm ş 
əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs nə qarşı 
mübar zə sahəs ndə ölkədax ll  
fəal yyət n koord nas yasının 
təm n ed lməs

.

əzarət orqanları tərə ndən aparılan nəzarət yoxlamalarının 
sayı, əhatə da rəs , tətb q ed lən sanks yaların sayı və xarakter  
barəs ndə stat st k məlumatların Koord nas ya urasına 
təqd m ed lməs

DV , DQİDK, 
Ə

i ə ilir
A , VK

İll k əsasda

3 .

əzarət yoxlamaları çərç vəs ndə öhdəl k daşıyan şəxslər 
tərə ndən təqd m olunan məlumatların yoxlanılması 
üsullarının təkm lləşd r lməs , qabaqcıl beynəlxalq təcrübədə 
tətb q ed lən yoxlama üsullarının ölkəm zdə tətb q  
mkanlarının araşdırılması

DV , Ə

i ə ilir
VK

Mütəmad

. . . əzarət yoxlamaları zamanı şübhəl  halların MM -yə göndər lməs  üzrə s stemat k təhl l aparılması və müva q tədb rlər görülməs

1 .

əzarət orqanları tərə ndən nəzarət yoxlamalarının ged ş ndə 
şübhəl  hallara da r məlumatların müəyyən ed lməs nə 
və MM -yə təqd m ed lməs nə da r s stemat k təhl llər 
aparılması, əldə olunmuş nət cələr əsasında şübhəl  hallara 
da r məlumatlarla bağlı çatışmazlıqların aradan qaldırılması 
sahəs ndə səmərəl  mexan zmlər n müəyyən ed lməs

DV , Ə , 
DQİDK

i ə ilir
AMB, A , VK Mütəmad

übhəl  hallara da r 
məlumatların key yyət n n 
s stemat k təhl l

übhəl  hallara da r 
məlumatlarla bağlı 
çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması

MM -yə göndər lm ş şübhəl  
hallar barədə məlumatların 
e ekt vl y n n və tamlığının 
təm n ed lməs

.

Öhdəl k daşıyan şəxslər n MM -yə təqd m etd y  
şübhəl  hallara da r məlumatların MM  tərə ndən ger yə 
məlumatlandırma  çərç vəs ndə ver lm ş məlumatlar əsasında 
key yyət n n və st fadəyə yararlılığının yoxlanılması

DV , Ə

i ə ilir
AMB, VK

. . .

Mal yyə nst tutlarının fəal yyət nə da r cazələr və 
l senz yalar ver lməs  zamanı n zamnamə kap talının 
mənbəy n n müəyyən ed lməs , mühüm şt rak payının 
sah b n n, bene s ar mülk yyətç n n və darəetmə 
funks yalarını yer nə yet rən şəxslər n, habelə onlarla yaxın 
münas bətdə olan şəxslər n məqbul və lazım  key yyətlərə 
mal k şəxs meyarlarına cavab verməs n n müəyyən ed lməs  
üzrə qanunver c l k əsaslarının beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılması şlər n n  yekunlaşdırılması

K

i ə ilir
A M B

Dekabr, 

M ll  qanunver c l y n 
müva q beynəlxalq 
standartların tələblər nə 
uyğunluğunun 
q ymətlənd r lməs

M ll  qanunver c l y n 
müva q beynəlxalq 
standartların tələblər nə 
uyğunlaşdırılması üzrə 
təkl ər hazırlanması

Məqbul və lazım  key yyətlərə 
mal k olmayan şəxslər n 
mal yyə nst tutlarında 
mühüm şt rak payına mal k 
olmasının, onların bene s ar 
mülk yyətç s  olmasının və 
ya darəetmə funks yalarını 
yer nə yet rməs n n qarşısının 
alınmasının təm n ed lməs

3  ə əmə ə cina ət tə ibi r anlar n n cina ət l  ilə əl ə ilmiş əmla n l allaş r lma na ə t rr rç l n mali ələş irilmə inə arş  mübari ə a ə in ə əali ətinin ti li inin üclən irilmə i
. . .  nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması əməllər n n e ekt v c nayət təq b n n həyata keç r lməs

1 .
nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması 

c nayət n n təq b  zamanı əməl n tövs  lə bağlı yaranan 
problemlər n həll  üçün təkl ər ver lməs

i ə ilir
Baş rokurorluq

DV , Dİ , DT , 
MM , Ə

i ə ilir
Al  Məhkəmə

Avqust, 
nayət yolu lə əldə 

ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması sahəs ndə 
e ekt v c nayət təq b n n 
həyata keç r lməs  üçün 
qanunver c l k əsaslarının 
təkm lləşd r lməs  
zərurət n n öyrən lməs

nayət təq b  zamanı 
mal yyə təhl l  
məlumatlarından mütəmad  
st fadən n təm n ed lməs

nayət yolu lə əldə ed lm ş 
əmlakın leqallaşdırılması 
sahəs ndə e ekt v c nayət 
təq b nə na l olunması

.

nayət təq b n n həyata keç r lməs  zamanı mal yyə 
təhl l  məlumatlarından st fadə ed lməs  təcrübəs n n 
gen şlənd r lməs  və bu məlumatlara olan eht yacların təhl l 
ed lməs , müva q çağırışlara yönələn tədb rlər n həyata 
keç r lməs nə şəra t yaradacaq təkl ər hazırlanması

i ə ilir
Baş rokurorluq

DT , DV , Dİ

Mütəmad

. . . red kat v c nayətlər n bt da  araşdırılması zamanı c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın e ekt v axtarışı, müsad rə ed lməs  və akt vlər n bərpası mexan zmlər n n yaradılması

1 .

nayət təq b  üzrə bt da  araşdırma zamanı c nayət yolu lə 
əldə ed lm ş əmlakın axtarışı, müəyyən ed lməs  və akt vlər n 
bərpası sahəs ndə fəal yyət n səmərəl l y n n artırılması 
məqsəd lə paralel mal yyə araşdırmasının aparılması 
sahəs ndə beynəlxalq təcrübən n öyrən lməs

DT , DV

i ə ilir
Baş rokurorluq

aralel mal yyə 
araşdırması sahəs ndə 
qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübən n öyrən lməs  və 
q ymətlənd r lməs

nayət təq b n  həyata 
keç rən  orqanların  madd -
texn k  və nformas yaya 
çıxış mkanları lə 
təm n ed lməs , mal yyə 
məlumatlarının əldəed lmə 
müddət n n azaldılması

nayət yolu lə əldə ed lm ş 
əmlakın leqallaşdırılması 
sahəs ndə e ekt v c nayət 
təq b nə na l olunması

.

nayət təq b n  həyata keç rən a d yyət  dövlət orqanlarında 
paralel mal yyə araşdırmasını həyata keç rəcək xt saslaşmış 
struktur bölmələr n n yaradılmasının mümkünlüyü və 
məqsədəmüva ql y n n araşdırılması

DT , DV

i ə ilir
Baş rokurorluq

İyun, 

3 .
nayət təq b n  həyata keç rən orqanların mal yyə 

məlumatlarını çev k əldə etməs nə və onlardan operat v 
st fadə etməs nə mkan verən nfrastrukturun qurulması

Dİ , DT , D K, 
DS , DV

i ə ilir
Baş rokurorluq

i ə ilir
A M B

İyun, 

4 .
nayət təq b  üzrə bt da  araşdırma zamanı mal yyə 

sahəs ndə araşdırmaların e ekt v aparılması üsullarına da r 
müva q təl matın hazırlanması

i ə ilir
Baş rokurorluq M M X İyun, 

əvvəli ci sə ifədə

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun  
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023–2025-ci illər üzrə

Milli Fəaliyyət Planı

ardı cü sə ifədə
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. . .  nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  hallarının müəyyən ed lməs  məqsəd lə c nayət təq b n  həyata keç rən orqanlarda s stemat k stratej  təhl llər aparılmasına mkan verən 
mexan zmlər n qurulması

1. nayət təq b n  həyata keç rən a d yyət  orqanlarda stratej  təhl llər 
aparılması üçün zərur  resursların ayrılması

Dİ , DT , DV

i ə ilir
Baş rokurorluq

2023

nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs  sahəs ndə 
əsas təhd dlər n c nayət təq b n  
həyata keç rən orqanlar tərə ndən  
öyrən lməs

nayət yolu lə əldə 
ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması 
və terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs  
sahəs ndə  prevent v 
tədb rlər n güclənd r lməs  
məqsəd lə ölkədax l  
əməkdaşlıq 
mexan zmlər n n  
e ekt vl y n n artırılması

nayət yolu lə əldə 
ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması 
və terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs nə 
əsas təhd dlər n 
m n mum səv yyəyə  
salınması

2.

nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın formalaşma mənbəy n n müəyyən 
ed lməs  məqsəd lə qt sad  və stat st k məlumatlar əsasında stratej  
təhl llər aparılması, əsas təhd dlər n n öyrən lməs  və buna qarşı mübar zə 
tədb rlər n n güclənd r lməs

Mütəmad

3.
nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılmasında və terrorçuluğun 

mal yyələşd r lməs ndə əsas təhd d doğuran c nayətlər üzrə xar c  və dax l  
r sk am llər  nəzərə alınmaqla təhl llər aparılması

Mütəmad

4. Stratej  təhl llər əsasında takt k  planların hazırlanması və yen lənməs Mütəmad
. . . MM  tərə ndən təqd m ed lən məlumatların vah d s stemdə qeyd yyatı, zlən lməs  və ger yə məlumatlandırılma nfrastrukturunun qurulması

1.

MM  tərə ndən təqd m ed lm ş məlumatlar üzrə c nayət şlər n n açılıb-
açılmamasına, həm n məlumatlardan c nayət təq b  zamanı st fadə 
ed l b-ed lməməs nə, habelə məhkəmə hökmlər nə da r s stemat k ger yə 
məlumatlandırma mexan zm n n yaradılması

Dİ , DT , DV , 
Ə

i ə ilir
Baş rokurorluq, 
Al  Məhkəmə

2023
Məlumatlardan st fadəyə da r 
əhatəl  elektron qeyd yyat s stem n n 
yaradılması

Məlumatlardan st fadəyə 
da r elektron qeyd yyat 
s stem nə a d yyət  
orqanların buraxılışının 
təm n ed lməs

MM  və c nayət 
təq b n  həyata 
keç rən müva q 
orqanlar arasında 
müntəzəm məlumat 
mübad ləs n n təm n 
ed lməs

2. Mal yyə təhl l  məlumatlarının əsas rol oynadığı və araşdırması uğurla 
nət cələnən c nayət şlər  üzrə t polog yaların hazırlanması

i ə ilir
Baş rokurorluq

Dİ , DT
Mütəmad

. . . nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması əməl n n e ekt v st ntaqı məqsəd lə strukturdax l  xt saslaşma aparılması

1.
Azərbaycan Respubl kası nayət Məcəlləs n n                     - -c  
maddəs  üzrə bt da  araşdırma aparmaq səlah yyət  olan orqanlarda bu 
sahədə xt saslaşmış müstənt qlər n formalaşdırılmasının təm n ed lməs Dİ , DT , DV

i ə ilir
Baş rokurorluq

May, nayət təq b n  həyata keç rən 
müva q orqanlarda  c nayət yolu lə 
əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması 
c nayətlər n n təq b  üzrə 
xt saslaşmanın təm n ed lməs

nayət yolu lə əldə 
ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması sahəs ndə 
xt saslaşmış müstənt qlər n 

potens alının 
güclənd r lməs  üçün 
tədb rlər görülməs

nayət təq b n  həyata 
keç rən müva q 
orqanlarda peşəkar 
kadr potens alının 
formalaşdırılması2. Müstənt qlər n c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması 

c nayətlər n n st ntaqı lə bağlı təl mlərə cəlb ed lməs Mütəmad

. . . red kat v c nayət n bt da  araşdırılması səlah yyət  d gər st ntaq orqanına a d olan  c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması əməllər n n c nayət təq b n n həyata keç r lməs  üçün st ntaq qruplarının yaradılması 
təcrübəs n n gen şlənd r lməs  və bt da  araşdırmaya nəzarət n güclənd r lməs

1.

Əməldə  c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması c nayət n n 
əlamətlər  müəyyən ed ld kdə pred kat v c nayət üzrə bt da  st ntaqın 
mövcud olması barədə c nayət təq b n  həyata keç rən orqanlar arasında 
kommun kas ya mexan zm n n yaradılması

Dİ , DT , D K, 
DS , DV

i ə ilir
Baş rokurorluq

2023 nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması c nayətlər n n 
st ntaqı üzrə xt saslaşdırılmış 

müstənt qlərdən barət st ntaq 
qruplarının b rgə fəal yyət n n təm n 
ed lməs

üquq-müha zə 
orqanları arasında 
e ekt v əməkdaşlığın 
formalaşdırılması

nayət yolu lə əldə 
ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması 
c nayətlər nə qarşı 
mübar zə potens alının 
güclənd r lməs2.

red kat v c nayətlər n bt da  araşdırılması zamanı st ntaq qruplarının 
yaradılması təcrübəs n n təşv q ed lməs

Dİ , DT , DV

i ə ilir
Baş rokurorluq

Mütəmad

8. 3.7.

Tamah məqsəd lə törəd lən c nayətlər üzrə bt da  st ntaq aparılarkən 
c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması əlamətlər n n 
mövcudluğunun yoxlanılmasına bt da  araşdırmaya prosessual rəhbərl y  
həyata keç rən prokurorların nəzarət n n e ekt vl y n n artırılması

i ə ilir
Baş rokurorluq Mütəmad

Tamah məqsəd lə törəd lən 
c nayətlərdə c nayət yolu lə əldə 
ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması 
əlamətlər n n aşkar ed lməs  
məqsəd lə təhl llər aparılması

Tamah məqsəd lə törəd lən 
c nayətlər üzrə bt da  
st ntaq aparılarkən c nayət 

yolu lə əldə ed lm ş 
əmlakın leqallaşdırılması 
əlamətlər n n 
mövcudluğunun 
yoxlanılmasına bt da  
araşdırmaya prosessual 
rəhbərl y  həyata keç rən 
prokurorların nəzarət n n 
e ekt vl y n n artırılması 
lə bağlı təkl ər 

hazırlanması

Əməldə c nayət 
yolu lə əldə 
ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması 
əlamətlər n n müəyyən 
ed lməs  məqsəd lə 
c nayət şlər nə 
e ekt v prosessual 
nəzarət n təm n 
ed lməs

8. 3.8.
ak mlərə, prokurorlara və müstənt qlərə c nayət yolu lə əldə ed lm ş 

əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  əməllər n n 
sübut olunmasının spes k xüsus yyətlər nə da r təl mlər keç lməs

Ə , DV , DT , 
Dİ

i ə ilir
Baş rokurorluq, 
Al  Məhkəmə

MM Mütəmad

 ali ə tə lili məl matlar  ü rə in ra tr t r n in işa
. . . Bene s ar mülk yyətç lərə da r mərkəzləşd r lm ş məlumat bazasının yaradılması

1. Bene s ar mülk yyətç lərə da r mərkəzləşd r lm ş məlumat bazasının 
yaradılması üçün normat v hüquq  əsasların formalaşdırılması K MM , 

DV , Ə 2023

Bene s ar mülk yyətç lərə  da r 
mərkəzləşd r lm ş məlumat 
bazasının yaradılması lə 
bağlı beynəlxalq təcrübən n 
öyrən lməs

Bene s ar mülk yyətç lər 
barədə vah d məlumat bazasının 
yaradılması məqsəd lə 
qanunver c l kdə dəy ş kl k 
ed lməs nə da r təkl ər 
hazırlanması, məlumatlardan 
st fadə edə b ləcək subyektlər 

da rəs n n müəyyən ed lməs

Bene s ar 
mülk yyətç lər barədə 
vah d məlumat 
bazasının yaradılması 
məqsəd lə müva q 
normat v hüquq  
aktların qəbul 
ed lməs

2.
Bene s ar mülk yyətç lərə da r mərkəzləşd r lm ş məlumat bazasının 
fəal yyət n n təm n ed lməs MM , DV İyun, 

Bene s ar mülk yyətç lərə da r 
mərkəzləşd r lm ş məlumat 
bazası üçün nfrastrukturun 
qurulması

Bene s ar mülk yyətç lərə da r 
mərkəzləşd r lm ş məlumat 
bazasına çıxış mkanlarının təm n 
ed lməs

Mal yyə araşdırması, 
habelə  c nayət 
yolu lə əldə 
ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması 
c nayətlər n n 
və pred kat v 
c nayətlər n st ntaqı 
zamanı bene s ar 
mülk yyətç  
məlumatlarından 
e ekt v st fadən n 
təm n ed lməs

 r i nə arətinin cina ət l  ilə əl ə ilmiş əmla n l allaş r lma  ə t rr rç l n mali ələş irilmə i çərçi ə in ə n i nall n n art r lma
. . . Verg  yoxlamaları zamanı c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması c nayətlər n n, habelə pred kat v c nayətlər n aşkar ed lməs  və araşdırılması üzrə fəal yyət n güclənd r lməs

1.
Verg  yoxlamaları zamanı sah bkarlıq subyekt n n apardığı əməl yyatların 
c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması aspekt ndən təhl l 
ed lməs

DV

Mütəmad nayət yolu lə əldə ed lm ş 
əmlakın leqallaşdırılması 
hallarının araşdırılması 
üçün verg  yoxlamalarının 
aparılmasını tənz mləyən 
əsasların yaradılması

Verg  yoxlamaları zamanı c nayət 
yolu lə əldə ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması hallarının 
müəyyən ed lməs

Verg  nəzarət n n 
c nayət yolu lə əldə 
ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılmasına 
qarşı mübar zədə 
e ekt vl y n n təm n 
ed lməs

2. nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması şübhələr  barədə 
MM -n n  məlumatlandırılmasının təm n ed lməs Mütəmad

3.

üquq  şəxslərdən st fadə etməklə c nayət yolu lə əldə ed lm ş 
əmlakın leqallaşdırılması c nayətlər n n törəd lməs nə qarşı mübar zən n 
güclənd r lməs , o cümlədən verg dən yayınma lə bağlı c nayət əməllər n n 
şel ş rkət n formal sah b  tərə ndən törəd lməs  müəyyən ed ld y  halda 
fakt k  sah b n bene s ar mülk yyətç n n  müəyyən ed lməs  st qamət ndə 
tədb rlər görülməs , onun əməl ndə d gər c nayət əlamətlər n n olub-
olmamasının ətra ı araşdırılması və c nayət-prossesual qanunver c l y nə 
uyğun tədb rlər görülməs

DV

i ə ilir
Baş rokurorluq

Mütəmad

üquq  şəxslərdən st fadə 
etməklə c nayət yolu lə 
əldə ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması əməllər  lə 
bağlı təhl llər n aparılması

üquq  şəxslərdən st fadə 
etməklə c nayət yolu lə əldə 
ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması 
hallarına qarşı proakt v 
mexan zm n formalaşdırılması lə 
bağlı təkl ər n hazırlanması

üquq  şəxslərdən 
st fadə etməklə 

c nayət yolu lə əldə 
ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması 
hallarına qarşı 
proakt v mexan zm n 
qurulması

4. Aldadılaraq adına hüquq   şəxs yaradılmış təs sç lərə məxsus hüquq   
şəxslərə da r mürac ətlər n uçotu s stem n n qurulması DV Avqust, 

Aldadılaraq adına hüquq   
şəxs yaradılmış təs sç lərə 
məxsus hüquq  şəxslərə da r 
mürac ətlər n uçotu s stem n n 
yaradılması məqsəd lə təkl ər 
hazırlanması

Aldadılaraq adına hüquq   
şəxs yaradılmış təs sç lərə 
məxsus hüquq   şəxslərə da r 
mürac ətlər n uçotu s stem n n 
yaradılması

Aldadılaraq 
adına hüquq   
şəxs yaradılmış 
təs sç lərə məxsus 
hüquq   şəxslərə 
da r mürac ətlər n 
uçotu s stem n n 
fəal yyət n n təm n 
ed lməs

. . . esabına dövlət büdcəs  vəsa t n n dax l olduğu sah bkarlıq subyektlər n n və onların subpodratçılarının fəal yyət n n s stemat k aud t , şel ş rkətlər və onların bene s ar mülk yyətç lər n n araşdırılması və qanunver c l kdə müəyyən 
ed lm ş tədb rlər n görülməs

1. lektron qa mə-fakturalar üzrə təhl llər apararaq hesabına dövlət 
büdcəs ndən vəsa t dax l olan sah bkarlıq subyektlər n n müəyyən ed lməs MM DV 2023

esabına dövlət büdcəs  
vəsa t  dax l olan sah bkarlıq 
subyektlər n n mal yyə 
əməl yyatlarının s steml  təhl l

esabına dövlət büdcəs  vəsa t  
dax l olan sah bkarlıq subyektlər  
üzrə nəzarət n güclənd r lməs

Dövlət büdcəs  vəsa t  
üzrə sah bkarlıq 
subyektlər  
tərə ndən aparılan 
əməl yyatların 
şə a ığının təm n 
ed lməs

2.
Sah bkarlıq subyektlər  üzrə c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması r sklər n n q ymətlənd rməs  üçün b rgə tədb rlər n 
görülməs  və stratej  təhl llər aparılması

MM DV 2023

3. Stratej  təhl llər n nət cələr  üzrə verg  nəzarət n n keç r lməs DV 2024 – 2 025

4. Müəyyən ed lm ş  c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması 
halları lə bağlı hüquq müha zə orqanlarının məlumatlandırılması DV , MM 2023 – 2 025

 mrü  nə arəti tə birlərinin cina ət l  ilə əl ə ilmiş əmla n l allaş r lma na ə t rr rç l n mali ələş irilmə inə arş  mübari ə çərçi ə in ə n i nall n n art r lma

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun  
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023–2025-ci illər üzrə

Milli Fəaliyyət Planı
əvvəli ci sə ifədə

ardı cü sə ifədə
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. . . Valyuta sərvətlər n n və m ll  valyutanın gömrük sərhəd ndən keç r lməs  zamanı c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması hallarına qarşı mübar zən n güclənd r lməs

1 .
Beynəlxalq təcrübə əsasında valyuta sərvətlər n n və m ll  valyutanın 
transsərhəd daşınma zamanı yoxlanılmasına əsas verən r sk 
nd katorlarının formalaşdırılması

D G K Avqust, 

ömrük sərhəd buraxılış 
məntəqələr ndə valyuta 
sərvətlər n n və m ll  
valyutanın daşınmasına 
nəzarət üzrə potens alın 
güclənd r lməs

Valyuta sərvətlər n n və 
m ll  valyutanın transsərhəd 
daşınması üzər ndə r sk 
nd katorları əsasında e ekt v 

mon tor nq mexan zm n n 
yaradılması

nayət yolu lə əldə ed lm ş 
əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs nə 
qarşı mübar zə məqsədlər  
üçün valyuta nəzarət  
mexan zm n n e ekt vl y n n 
güclənd r lməs

.
ömrük sərhəd buraxılış məntəqələr n n  əməkdaşlarının potens alının 

güclənd r lməs  üçün təl m planları əsasında nəzər  və prakt k  
təl mlər n keç lməs

D G K
Avqust, -cü 
ldən et barən 

mütəmad

.

Valyuta sərvətlər n n bəyan ed lməməs n n və ya düzgün bəyan 
ed lməməs n n c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması, 
terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  c nayətlər  və ya pred kat v 
c nayətlərlə əlaqəl  olması, yaxud onların müsad rəs  üçün k fayət 
qədər əsasların mövcudluğunu müəyyən etmək məqsəd lə transsərhəd 
əməl yyatlar üzrə nət cəyönümlü mon tor nqlər n həyata keç r lməs

D G K
Avqust, -cü 
ldən et barən 

mütəmad

 ü i şə lər ü rə şə a n art r lma

. . . Kommers ya hüquq  şəxslər ndən  c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  məqsəd lə potens al su - st fadə am llər nə da r ətra ı r sk q ymətlənd r lməs n n aparılması

1 .

Kommers ya hüquq  şəxslər ndən c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  məqsəd lə 
potens al su - st fadə r sk n n başa düşülməs  və məhdudlaşdırılması 
məqsəd lə a d yyət  dövlət qurumlarının şt rakı lə şç  qrupun 
formalaşdırılması

DV , MM , 
Dİ , DT

i ə ilir
Baş rokurorluq

Kommers ya hüquq  şəxslər  
üzrə r sk q ymətlənd r lməs  
üçün nst tus onal çərç vən n 
formalaşdırılması

Kommers ya hüquq  şəxslər  
üzrə r sk q ymətlənd r lməs n n 
həyata keç r lməs  üçün 
metodoloj  əsasların 
formalaşdırılması

Kommers ya hüquq  
şəxslər ndən c nayət 
yolu lə əldə ed lm ş 
əmlakın leqallaşdırılması 
və terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs  məqsəd lə 
potens al su - st fadə 
r sk n n başa düşülməs  və 
məhdudlaşdırılması

.

Kommers ya hüquq  şəxslər ndən c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  məqsəd lə 
su - st fadə r sklər n n q ymətlənd r lməs  üçün zərur  məlumatların 
toplanması və təhl l , habelə müəyyən ed lm ş r sklər n aradan 
qaldırılması st qamət ndə tədb rlər görülməs

.
R sk q ymətlənd r lməs  nət cələr n n zərur  fəal yyət n crası və 
a d yyət  dövlət orqanlarına göndər lməs  məqsəd lə Koord nas ya 

urasına təqd m ed lməs
İll k əsasda

. . . Qeyr -hökumət təşk latları, o cümlədən xar c  dövlətlər n qeyr -hökumət təşk latlarının Azərbaycan Respubl kasındakı l al və nümayəndəl klər  və d n  qurumlar üzrə terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  r sklər n n 
q ymətlənd r lməs  məqsəd lə ətra ı r sk q ymətlənd r lməs n n aparılması

1 .

Qeyr -hökumət təşk latları,  o cümlədən xar c  dövlətlər n qeyr -
hökumət təşk latlarının Azərbaycan Respubl kasındakı l al 
və nümayəndəl klər ndən və d n   qurumlardan terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs  məqsəd lə su - st fadə r sk n n başa düşülməs  və 
məhdudlaşdırılması üçün a d yyət  dövlət qurumlarının şt rakı lə şç  
qrupun formalaşdırılması

DQİDK, Ə , 
Azərbaycan 
Respubl kasının 
Qeyr - ökumət 
Təşk latlarına 
Dövlət Dəstəy  
Agentl y , 
MM

Qeyr -hökumət təşk latları,              
o cümlədən xar c  
dövlətlər n qeyr -hökumət 
təşk latlarının Azərbaycan 
Respubl kasındakı l al 
və nümayəndəl klər  və 
d n  qurumlar üzrə r sk 
q ymətlənd r lməs  üçün 
nst tus onal çərç vən n 

formalaşdırılması

Qeyr -hökumət təşk latları,             
o cümlədən xar c  dövlətlər n 
qeyr -hökumət təşk latlarının 
Azərbaycan Respubl kasındakı 

l al və nümayəndəl klər  
və d n  qurumlar üzrə r sk 
q ymətlənd rməs n n həyata 
keç r lməs  üçün metodoloj  
əsasların formalaşdırılması

Qeyr -hökumət təşk latları, 
o cümlədən xar c  
dövlətlər n qeyr -hökumət 
təşk latlarının Azərbaycan 
Respubl kasındakı l al və 
nümayəndəl klər  və d n  
qurumlardan terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs  
məqsəd lə su - st fadə 
r sk n n başa düşülməs  və 
məhdudlaşdırılması

.

Qeyr -hökumət təşk latları və d n  qurumlar üzrə terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs  r sklər n n q ymətlənd r lməs  üçün zərur  
məlumatların toplanması və təhl l , habelə müəyyən ed lm ş r sklər n 
aradan qaldırılması məqsəd lə tədb rlər görülməs

.
R sk q ymətlənd r lməs  nət cələr n n zərur  fəal yyət n crası və 
a d yyət  dövlət orqanlarına göndər lməs  məqsəd lə Koord nas ya 

urasına təqd m ed lməs
İll k əsasda

. . .

Avans yolu lə ödən lm ş valyuta vəsa tlər  müqab l ndə müəyyən 
ed lm ş müddətdə müva q mallar dxal olunmadıqda, şlər 
görülməd kdə və ya x dmətlər göstər lməd kdə, ödən lm ş valyuta 
vəsa t n n xar cdən ger  qaytarılmamasına görə sah bkarlıq 
subyektlər nə tətb q olunmuş sanks yaların sayı, məbləğ  və d gər zərur  
stat st k məlumatların ölkə r sk q ymətlənd r lməs  proses  çərç vəs ndə 
Koord nas ya urasına təqd m ed lməs

i ə ilir
AMB

D V X

Koord nas ya 
urası tərə ndən 

müəyyənləşd r lm ş 
müddətdə

İdxal məqsəd lə ölkədən 
xar cə köçürülən valyuta 
vəsa tlər  lə bağlı sah bkarlıq 
subyektlər nə və onların 
əməl yyatlarına da r 
məlumatların toplanması və 
təhl l ed lməs

İdxal adı altında pul 
vəsa tlər n  s stemat k qaydada 
ölkədən çıxaran sah bkarlıq 
subyektlər n n müəyyən 
ed lməs  və mon tor nq 
proses nə cəlb olunması

Küll  m qdarda valyuta 
vəsa t n n qanunsuz olaraq 
xar cə köçürülməs  r sklər n n 
məhdudlaşdırılması 
və bu sahədə e ekt v 
mexan zmlər n yaradılması

. . . yn  bene s ar mülk yyətç  lə əlaqəl  olan hüquq  şəxslər  ayırd etməyə mkan verən mexan zm n yaradılması

1 .  ünvanlar üzrə  məlumatlardan şel və r skl  ş rkətlər n bene s ar 
mülk yyətç lər n n müəyyən ed lməs ndə st fadə

Dİ , DT , 
DV , MM Mütəmad

yn  bene s ar mülk yyətç s  
olan hüquq  şəxslər n 
müəyyən ed lməs

yn  bene s ar 
mülk yyətç s  olan hüquq  
şəxslər n əməl yyatlarını 
təhl l mexan zm n n 
formalaşdırılması və 
mon tor nq proses nə cəlb 
ed lməs

Korrups yaya və d gər 
pred kat v c nayətlərə qarşı 
mübar zə çərç vəs ndə hüquq  
şəxslərlə bağlı şə a ığın 
artırılması və potens al 
su - st fadə r sklər n n 
məhdudlaşdırılması

.

yn  bene s ar mülk yyətç  lə əlaqədar sah bkarlıq subyektlər  lə 
bağlı öhdəl k daşıyan şəxslərdən alınan məlumatların hüquq  şəxs n 
bene s ar mülk yyətç s  və ya hüquq  şəxs n hesabı üzrə sərəncam 
verən şəxslər və s. , o cümlədən mza nümunələr nə da r məlumatların 
bene s ar mülk yyətç lər barədə mərkəzləşd r lm ş məlumat bazasında 
toplanması və çarpaz təhl llər aparılması

MM Sentyabr, 

.

üquq  şəxslər n dövlət reyestr ndə toplanmış məlumatlara əsasən 
hüquq  şəxs n adı, hüquq  ünvanı, təs sç , d rektor, təs sç  və 

d rektorun ünvanı, əlaqə telefonu və s.  hüquq  şəxslər n eyn  bene s ar 
mülk yyətç  lə bağlılığını müəyyən etməyə mkan verən təhl llər 
aparılması

MM , DV
Avqust, -cü 
ldən et barən 

mütəmad

üquq  şəxslər n dövlət 
reyestr ndə yığılan 
məlumatlar üzrə  eyn  
bene s ar mülk yyətç s  olan 
hüquq  şəxslər n müəyyən 
ed lməs

yn  bene s ar
mülk yyətç s  olan hüquq  
şəxslər n şel ş rkət olub-
olmamasını müəyyən edən 
mexan zm n qurulması

üquq  şəxslər üzrə 
şə a ığın güclənd r lməs  
və onlardan su -
st fadə r sklər n n 

məhdudlaşdırılması
.

yn  bene s ar mülk yyətç  lə bağlılığı aşkar ed lm ş hüquq  şəxslər 
məlumatların müəyyənləşd r lm ş şel ş rkətlər əsasında çarpaz 
yoxlanılması və təhl llər aparılması

MM , DV
Avqust, -cü 
ldən et barən 

mütəmad

. . . Əsas fəal yyət  dövr yyə vəsa tlər n  nağdlaşdırmaq olan hüquq  şəxslərdən potens al su - st fadə hallarına da r stratej  təhl llər aparılması

1 .
Dövr yyə vəsa tlər n n nağdlaşdırılması yolu lə sah bkarlıq fəal yyət n  
həyata keç rən hüquq  şəxslərlə bağlı məlumatların toplanılması və 
qarşılıqlı mübad ləs  mexan zm n n yaradılması

MM , DV Avqust, 

Əsas fəal yyət  dövr yyə 
vəsa tlər n  nağdlaşdırmaq 
olan hüquq  şəxslər n 
müəyyən ed lməs

Əsas fəal yyət  dövr yyə 
vəsa tlər n  nağdlaşdırmaq 
olan hüquq  şəxslər n 
əməl yyatlarının mütəmad  
mon tor nq  və şübhəl  halların 
a d yyət  üzrə təqd m ed lməs  
təcrübəs n n formalaşdırılması

üquq  şəxslərlə bağlı 
şə a ığın artırılması 
və onlardan su -
st fadə mkanlarının 

məhdudlaşdırılması.

Əsas fəal yyət  dövr yyə vəsa tlər n  nağdlaşdırmaq olan hüquq  
şəxslərlə bağlı təhl llər aparılması və bu hüquq  şəxslərdən 
c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması və 
terrorçuluğun mal yyələşd r lməs   məqsəd lə su - st fadə halları 
və şübhələr  barəs ndə hüquq müha zə orqanlarının və MM -n n 
məlumatlandırılması

D V X
Avqust, -cü 
ldən et barən 

mütəmad

 l ə a ili ə b nəl al  əmə aşl n üclən irilmə i

. . . nayət təq b n  həyata keç rən orqanlarla MM  arasında təcrübə mübad ləs n n təkm lləşd r lməs

1 .

nayət təq b n  həyata keç rən orqanlarla MM  arasında yaradılan şç  
qrup çərç vəs ndə konkret şlərlə bağlı mal yyə təhl l  məlumatlarının 
mübad ləs  mexan zm n n qurulması, habelə c nayət şlər  üzrə bt da  
araşdırma proses ndə bu məlumatlardan st fadən n e ekt vl y n n 
artırılması

i ə ilir
Baş rokurorluq

DT , Dİ , 
D K, DS , 
DV , MM

Mütəmad Koord nas ya urası 
tərk b ndə mal yyə təhl l  
məlumatlarının mübad ləs  
üçün operat v mexan zmlər n 
yaradılması

MM -n n c nayət təq b n  
həyata keç rən orqanlara 
təqd m etd y  məlumatlardan 
e ekt v st fadən n təm n 
ed lməs

nayət təq b n  həyata 
keç rən orqanlarla və MM  
arasında e ekt v təcrübə və 
məlumat mübad ləs n n təm n 
ed lməs

.
nayət təq b n  həyata keç rən orqanlar və MM  tərə ndən hazırlanan 

t polog yaların, d gər stratej  təhl l məhsullarının və təcrübən n 
müzak rəs , eləcə də mübad ləs

Mütəmad

. . .
MM  və ona məlumat təqd m edən  dövlət orqanlarının qurumların  
nümayəndələr ndən barət xüsus ləşd r lm ş əməkdaşlıq çərç vələr n n 
yaradılması

DQİDK, Ə , 
D K, DV , 
MM

i ə ilir
AMB, VK, A

MM  lə a d yyət  qurumlar 
arasında müntəzəm və 
e ekt v məlumat mübad ləs  
mexan zm n n yaradılması

MM  tərə ndən təhl l ed lən 
məlumatların key yyət n n 
artırılması və onlardan e ekt v 
st fadən n təm n ed lməs

A d yyət  qurumlar və 
MM  arasında e ekt v 
əməkdaşlığın  təm n ed lməs

. . . Qarşılıqlı hüquq  yardım mexan zm n n təkm lləşd r lməs

1 .
Qarşılıqlı hüquq  yardımla bağlı beynəlxalq sorğuların darə ed lməs , 
pr or tetləşd r lməs  və ger yə məlumatlandırma mexan zm n n 
təkm lləşd r lməs Ə , Dİ , DT , 

D V X

i ə ilir
Baş rokurorluq

MM

Qarşılıqlı hüquq  yardımla 
bağlı beynəlxalq sorğuların 
pr or tetl k dərəcəs n n və 
darə olunması standartlarının 

müəyyən ed lməs

Transsərhəd elementlərə mal k 
c nayət yolu lə əldə ed lm ş 
əmlakın leqallaşdırılması 
və terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs  əməllər n n 
st ntaqı sahəs ndə qarşılıqlı 

hüquq  yardım sorğularından 
st fadə təcrübəs n n 

gen şlənd r lməs

Qarşılıqlı hüquq  yardımla 
bağlı beynəlxalq sorğuların 
cavablandırılması və ya 
göndər lməs  zamanı 
e ekt vl y n yüksəld lməs.

üquq müha zə orqanları tərə ndən ölkə r sklər nə uyğun olaraq 
transsərhəd elementlərə mal k  c nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  əməllər n n 
st ntaqı zamanı qarşılıqlı hüquq  yardım mkanlarından st fadən n  
ntens vl y n n artırılması

Mütəmad

 l ə ri  i mətlən irilmə i ü rə in tit i nal çərçi ənin rmalaş r lma

. . . nayət şlər  üzrə stat st k bazanın təkm lləşd r lməs  üçün nfrastrukturun qurulması

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun  
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023–2025-ci illər üzrə

Milli Fəaliyyət Planı
əvvəli cü sə ifədə

ardı ci sə ifədə
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1 . nayət şlər  üzrə stat st k bazada toplanılacaq 
məlumatların əhatə da rəs n n müəyyən ed lməs

Dİ , DT , Ə , 
D K, DS , DV

i ə ilir
Baş rokurorluq, Al  
Məhkəmə

2023

Mövcud stat st k baza üzrə 
çatışmazlıqların və onun 
beynəlxalq standartlara 
uyğunluğunun təhl l

Beynəlxalq standartlara uyğun 
olaraq toplanılmalı zərur  
məlumatların  əhatə da rəs n n 
müəyyənləşd r lməs

nayət ş n n başlandığı vaxtdan 
ş üzrə yekun qərarın qəbul ed ld y  

vaxtadək onun zlən lməs nə mkan 
verən s steml  və əhatəl  məlumat 
bazasının formalaşdırılması

2 . nayət şlər  üzrə stat st k bazanın qanunver c l k 
əsaslarının müəyyən ed lməs K

Dİ , DT , Ə , 
D K, DS , DV , 
DSK, MM

i ə ilir
Baş rokurorluq, Al  
Məhkəmə

2024

3 . nayət şlər  üzrə stat st k bazanın formalaşdırılması üçün 
nfrastrukturun qurulması

Dİ , DT , Ə , 
D K, DS , DV

i ə ilir
Baş rokurorluq, Al  
Məhkəmə

2025

. . . MM  tərə ndən stratej  təhl llər n nət cələr n n davamlı şək ldə açıqlanması

1 .
MM  tərə ndən hüquq-müha zə orqanlarına təqd m ed lən 
məlumatlar əsasında t polog yaların hazırlanması və dərc 
ed lməs

MM Mütəmad MM -yə təqd m ed lm ş 
məlumatların təhl l  və 
ümum ləşd r lməs

Müxtəl f st qamətlər üzrə stratej  
təhl l məhsullarının hazırlanması

Əsas təhd d
doğuran c nayətlər və onların 
törəd lməs  üsulları barədə 
öhdəl k daşıyan şəxslər n, nəzarət 
və hüquq müha zə orqanlanın 
məlumatlandırılması

2 .

MM -n n takt k  təhl l fəal yyət n n ümum ləşd r lməs  
əsasında hazırlanan və sahəv  trendlər  əks etd rən 
stratej  təhl l məhsullarının hazırlanması və öhdəl k 
daşıyan şəxslərə, nəzarət və hüquq müha zə orqanlarına 
göndər lməs

3 .

nayət yolu lə əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması və 
terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  sahəs ndə əsas təhd d 
doğuran pred kat v c nayət növlər  üzrə stratej  təhl llər 
aparılması və nət cələr n n MM , hüquq müha zə 
və nəzarət orqanlarına göndər lməs , eləcə də onların 
q ymətlənd r lməs n n nət cələr nə uyğun olaraq tədb rlər 
planının hazırlanması

Dİ , DT , D K, 
DS , DV

i ə ilir
Baş rokurorluq

Mütəmad

üquq-müha zə orqanları 
tərə ndən müva q təhd dlər n 
q ymətlənd r lməs  
metodolog yasının müəyyən 
ed lməs

Q ymətlənd rmə aparılması 
və nət cələr  barədə a d yyət  
qurumların məlumatlandırılması

Q ymətlənd rmə nət cələr nə uyğun 
olaraq tədb rlər planının hazırlanması

10  ina ət l  ilə əl ə ilmiş əmla n l allaş r lma  ə t rr rç l n mali ələş irilmə i a ə in ə in tit i nal mü itin in işa
. . . Kölgə qt sad yyatının azaldılması məqsəd lə kompleks tədb rlər n həyata keç r lməs

1 . Kölgə qt sad yyatı səv yyəs n n makro qt sad , monetar və 
verg  nəzarət  aspekt ndən q ymətlənd r lməs İ 2023

Kölgə qt sad yyatının 
q ymətlənd r lməs  üçün 
məlumatların toplanması

Kölgə qt sad yyatının 
q ymətlənd r lməs  məqsəd lə 
təhl llər aparılması

Müva q təhl llər əsasında kölgə 
qt sad yyatının azaldılması üçün 

təkl ər hazırlanması

2 . Əmtəən n qlobal dent kas ya nömrəs  T  s stem n n 
tətb q  mexan zm n n formalaşdırılması DV , D K  – 

Əmtəən n qlobal dent kas ya 
nömrəs  T   s stem n n 
tətb q  üzrə beynəlxalq 
təcrübən n araşdırılması və 
təkl ər hazırlanması

Əmtəən n qlobal dent kas ya 
nömrəs  T  s stem n n 
tətb q  sahəs ndə nfrastrukturun 
formalaşdırılması

Qaçaqmalçılıq r sklər n n azaldılması, 
şə af verg  və gömrük nəzarət n n 
təm n ed lməs

. . . V rtual akt vlər və v rtual akt v x dmət  təm natçıları üzər ndə nəzarət və tənz mləmə mexan zm n n qurulması

1 . V rtual akt vlər və v rtual akt v x dmət  təm natçılarının 
tənz mlənməs  lə bağlı tədb rlər görülməs

i ə ilir
AMB MM 2024 V rtual akt vlər n və v rtual 

akt v x dmət  təm natçılarının 
fəal yyət n n tənz mlənməs nə 
da r qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübən n öyrən lməs

AT  tövs yələr  nəzərə 
alınmaqla normat v bazanın 
formalaşdırılması

V rtual akt v x dmət  təm natçılarının 
və v rtual akt vlər bazarının e ekt v 
mon tor nqə cəlb ed lməs2 .

V rtual akt v x dmət  təm natçılarının c nayət yolu lə 
əldə ed lm ş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs  lə bağlı mon tor nqə cəlb ed lməs  
nfrastrukturunun qurulması

i ə ilir
AMB MM 2025

11  rr rç l n mali ələş irilmə i ə ütlə i r n ila lar n n a lma n n mali ələş irilmə inə arş  mübari ə
. . . Terrorçuluğun mal yyələşd r lməs  və kütləv  qırğın s lahlarının yayılmasının mal yyələşd r lməs nə qarşı mübar zən n e ekt vl y n n artırılması, tətb q olunan mübar zə tədb rlər n n  bu sahələr n mal yyələşd r lməs  r sklər nə 

uyğunluğunun təm n ed lməs

1 . Qanunsuz pulköçürmə s stemlər nə qarşı e ekt v mübar zə 
mexan zmlər n n formalaşdırılması Dİ , DT , DV Mart – avqust, 

2023

Terrorçuluğun və kütləv  
qırğın s lahlarının yayılmasının 
mal yyələşd r lməs nə qarşı 
strateg yanın hazırlanması 
üçün şç  qrup yaradılması və 
e ekt v mübar zə mexan zm nə 
da r qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübən n öyrən lməs

Terrorçuluğun və kütləv  
qırğın s lahlarının yayılmasının 
mal yyələşd r lməs nə qarşı 
mübar zə üzrə strateg yaya da r 
təkl ər hazırlanması

Terrorçuluğun və kütləv  
qırğın s lahlarının yayılmasının 
mal yyələşd r lməs nə qarşı 
mübar zə çərç vəs ndə akt vlər n 
dondurulmasına, həbs nə və 
müsad rəs nə da r hüquq  və 
metodoloj  bazanın hazırlanması, 
tətb q , eləcə də ona nəzarət n təm n 
ed lməs

2 .

ədə  mal yyə sanks yaları tətb q ed lməl  z k  şəxslər n 
və qurumların b rbaşa və dolayı yolla Azərbaycan 
Respubl kasında mövcud olan akt vlərə çıxış mkanlarının 
araşdırılması və həm n akt vlər n dondurulması 
üzrə tədb rlər n o cümlədən beynəlxalq əməkdaşlıq 
çərç vəs ndə müva q tədb rlər n  həyata keç r lməs

Dİ , DT , DV , 
MM  – 

3 .

ədə  mal yyə sanks yaları tətb q ed lməl  z k  şəxslər n 
və qurumların akt vlər n n öhdəl k daşıyan şəxslər 
tərə ndən dondurulmasına da r metodoloj  sənədlər n 
hazırlanması və maar ənd r c  tədb rlər n həyata 
keç r lməs

MM  – 

8 .1 1. 2 . üksək r skl  zonalarla t carət şəbəkələr ndə qeyr -formal 
mal yyə əməl yyatları üzər ndə nəzarət n təm n ed lməs

Dİ , DT , D K, 
DS MM  – 

üksək r skl  zonalarla 
qeyr -formal mal yyə 
əməl yyatlarının mon tor nq  
sahəs ndə beynəlxalq 
təcrübən n araşdırılması

Qeyr -formal mal yyə 
əməl yyatlarının mon tor nq  
sahəs ndə nfrastrukturun 
formalaşdırılması

Qeyr -formal mal yyə əməl yyatları 
üzər ndə mon tor nq və nəzarət 
mexan zm n n qurulması

8 .1 1. 3 .
D n  qurumların fəal yyət ndə mal yyə şə a ığının 
təm n ed lməs , d n  qurumlar üçün s stemat k hədə  
maar ənd rmə tədb rlər n n həyata keç r lməs

DQİDK Mütəmad

D n  qurumların 
mal yyə fəal yyət n n və 
əməl yyatlarının təhl l ed lməs , 
habelə məlumatların vah d 
bazada toplanması

D n  qurumlara 
münas bətdə terrorçuluğun 
mal yyələşd r lməs nə qarşı 
mübar zə sahəs ndə mütəmad  
təl mlər keç r lməs

D n  qurumların hesabatlılığının və 
mal yyə şə a ığının güclənd r lməs nə 
na l olunması

8 .1 1. 4 .

Terrorçu qruplara dəstələrə, təşk latlara  qoşulma 
məqsəd lə yüksək r skl  zonalara getm ş və ger  qayıtmış 
şəxslərə münas bətdə yerl  cra hak m yyət  orqanları 
vas təs lə s stemat k və davamlı maar ənd rmə 
tədb rlər n n həyata keç r lməs

DT , Dİ , DQİDK Mütəmad
S steml  və əlaqələnd r lm ş 
maar ənd rmə tədb rlər  üzrə 
ll k planların hazırlanması

Maar ənd rmə tədb rlər  
üzrə hədəf qrup və reg onların 
müəyyənləşd r lməs

Müva q şəxslərə münas bətdə 
s stemat k və davamlı maar ənd rmə 
tədb rlər n n keç r lməs

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun  
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023–2025-ci illər üzrə

Milli Fəaliyyət Planı
əvvəli cü sə ifədə

ABA – Azərbaycan Banklar Assosiasiyası
A BİA – Azərbaycan ond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası
AMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
A  – Azərbaycan otariat alatası
A  – Azərbaycan Respublikasının Auditorlar alatası
ASA – Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası
D K – Azərbaycan Respublikasının Dövlət ömrük Komitəsi
Dİ  – Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər azirliyi
DQİDK – Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

DS  – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd idməti
DSK – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
DT  – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi idməti
DV  – Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat azirliyi yanında Dövlət Vergi idməti
Ə  – Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə azirliyi
İ  – Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat azirliyi
MM  – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi idməti

K – Azərbaycan Respublikasının azirlər Kabineti
VK – Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası

K  – Azərbaycan Respublikasının arici Kəşfiyyat idməti

Fermerlər Şurasının toplantısı 
Fermerlər Şurasının növbəti toplantısı keçirilib. Tədbiri giriş 

sözü ilə açan kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov bildirib ki, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən aqrar sahənin inkişafı prioritet istiqamətlərdən biri 
kimi elan edilib. Aqrar sahənin inkişafı üçün dövlət tərəfindən 
sistemli dəstək tədbirləri həyata keçirilir, bu sahənin inkişafı 
üçün subsidiyalar verilir. 

Həyata keçirilən tədbirlər və 
fermerlərin zəhməti nəticəsində 
ötən il Azərbaycanda aqrar sahə-
də 3,4 faiz artım qeydə alınıb. 
Nazir kənd təsərrüfatı fəaliyyə-
tinin təşkilində tətbiq olunan ye-
niliklərə toxunub, aqrar sektorda 
artım tempinin qorunub saxlanıl-
masının vacibliyini vurğulayıb.

ermerlər Şurasının üzvlə-
ri kənd təsərrüfatının müxtəlif 
sahələrinin, o cümlədən taxıl-
çılıq, pambıqçılıq, baramaçılıq, 
toxumçuluq, intensiv bağçılıq və 
heyvandarlığın inkişafı ilə bağ-
lı fikirlərini bölüşüblər. Görüşdə 
məhsuldarlığın yüksək olması 
üçün aqrotexniki tədbirlərin vax-

tında və düzgün yerinə yetiril-
məsi, torpaq sahələrinin dincə 
qoyulması, aqrokimyəvi analizi-
nin aparılması, mineral gübrə, 
dərman və pestisidlərdən düz-
gün istifadə, zərərvericilərə qarşı 
mübarizə tədbirlərinin vaxtında 
aparılması və digər mövzular 
müzakirə olunub.

Toplantıda bölgələrdə fer-
merlər arasında maari əndirmə 
tədbirlərinin davam etdirilməsi-
nin əhəmiyyəti vurğulanıb, mine-
ral gübrələr, toxum və texnika ilə 
təminat, subsidiyaların verilməsi, 
güzəştli kreditlərin verilməsi, aq-
rar sığortanın tətbiqi, suvarma 
məsələləri ətrafında fikir müba-

diləsi aparılıb.
Xatırladırıq ki, ermerlər  

Şurası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yanında fəaliyyət göstərir. Şura-
nın tərkibinin üçdəbir hissəsi 6 
aydan bir rotasiya qaydasında 

yenilənir.
Hazırda ermerlər Şurasında 

ölkənin 15 bölgəsindən taxılçılıq, 
pambıqçılıq, tütünçülük, mey-
vəçilik, heyvandarlıq, arıçılıq, 
toxumçuluq və digər sahələr 

üzrə fəaliyyət göstərən qabaqcıl 
fermerlər təmsil olunurlar.

Ma mud ƏRİ OV, 
“Xalq qəzeti”



Reklam və elanlar: 493-82-21 
Qəbul şöbəsi: 4 3-24-75
Məsul katib: 4 3-61-02
exniki şöbə: 4 3-5 -64

Mühasibatlıq: 4 8-85-2
E-mail: xalqqazeti gmail.com 
info xalqqazeti.az

 

 

 E L E    L A R: “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yı ılıb və  
səhifələnib, “Azərbaycan” nəşriyyatında ap olunub.

  V A   M  :
A -1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.

ə adətnamə  

övbət i redaktor

Əli Ə Ə XA L

apa imzalanmışdır 
00:00

İ E S

İRA

Sİ ARİ

QİYMƏ İ

0282
4758
566

40 qəpik

 9 Martın də
 9 Bakıda və Abşeron yarımadasında də-

yişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Günün birinci yarı-
sında bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Cənub 
küləyi əsəcək, gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz 
olunacaq. Gecə 4-  , gündüz 9-14  isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi 66 mm civə sütunundan 63 
mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 65- 5 faiz 
olacaq. 

 9 ax ıvan şəhəri, ulfa, rdubad, Sə-
dərək, ahbuz və ərur rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5  isti, bəzi 
yerlərdə 5 -dək şaxta, gündüz 14-19  isti olacaq. 

 9 Xankəndi, uşa, Xocalı, Xocavənd, 
A dam, həm inin aşkəsən- ədəbəy rayonla-

rında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə 
arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 
arabir güclənəcək. Gecə 1-6  isti, bəzi yerlərdə 
 3 -dək şaxta, gündüz -13  isti olacaq. Gecə dağ-
lıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

 9 ərqi əngəzur: əbrayıl, əlbəcər, 
Qubadlı, La ın, əngilan rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-6  , gündüz 

-13  isti, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 5 -dək 
şaxta, gündüz 2 -dək şaxta olacaq. Gecə dağlıq 
ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

 9 Qazax, əncə, oranboy, ərtər, üzuli 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. akin 
gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı ehti-
malı var.Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə 
2-  isti, gündüz 16-21  isti olacaq. 

 9 Balakən, aqatala, Qax, əki, uz, Qə-

bələ, İsmayıllı, A su, amaxı, Siyəzən, abran, 
Xızı, Quba, Xa maz, Qusar rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. akin gecəyə doğru dağlıq 
ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 2-  , gündüz 15-20  isti, dağlarda 
gecə 3  şaxtadan 2 -dək isti, gündüz 9-14  isti ola-
caq. 

 9 Mingə evir, Yevlax, öy ay, A daş, ür-
dəmir, İmişli, A cabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, irvan, Hacıqabul, Salyan, 

eft ala rayonlarında əsasən yağmursuz keçə-
cək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 3-  , gündüz 1 -22  isti olacaq. 

 9 Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Asta-
ra rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 2-6 , gündüz 13-1 , dağlarda gecə 4- , 
gündüz 14-1  isti olacaq.

1 mart 2023-cü il, çərşənbə16

Uyğur dağlarında 
nadir teleskop

Çin Elmlər Akademiyasının Sincan 
Astronomiya Rəsədxanası Pamir dağla-
rında yeni optik teleskop quraşdıracaq 
və bu, ölkənin üçüncü ən böyük səma 
müşahidəçisi olacaq. 1,9 metrlik teleskop 
Sintsziya vilayətinin cənubundakı Aketao 
rayonunda 4 min 520 metr yüksəklikdə, 
Muztağ rəsədxanasında yerləşdiriləcək. 

Rəsədxananın direktoru Vanq Na bil-
dirib ki, qış aylarında bölgədə atmosferin 
rütubətliyi az olur və yüksək Konqur dağı 
şəhərdəki binalardan yüksələn işıqların 
qarşısını alır. Vanq sonra qeyd edib ki, 
Muztağda mükəmməl optik müşahidə 
şəraiti mövcuddur  və dünya səviyyəli  
rəsədxanalarla müqayisə oluna bilər.

Çində sayca üçüncü ən böyük univer-
sal optik teleskopun 2024-cü ilin iyunun-
da  istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Vanq 
həmçinin bildirib ki, Sincan Astronomiya 
Rəsədxanası Muztağ bölgəsində böyük 
elmi layihələrin icra edilməsinə şərait ya-
radacaq. Bununla da rəsədxana dünya sə-
viyyəli astronomik müşahidə və tədqiqat 
bazasına çevriləcək.

Aytən NƏCƏFOVA, 
“Xalq qəzeti”

Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyi və kollektivi mərkəzin sektor müdiri Xalidə 
Kərimovaya anası 

S A  ƏRİM VA
vəfatından  kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

                                                                                                                                             
Bakı  Dövlət  Universiteti  jurnalistika  fakültəsinin  kollektivi  fakültənin  

 müəllimi

ELLA A   M S A AYEVA
vaxtsız  vəfatından  kədərləndiyini  bildirir, mərhumun ailəsinə  və  yaxınlarına  

dərin  hüznlə  başsağlığı  verir.
                                                                                                                                             

Vəfa Heydərova Bakı  Dövlət  Universitetinin müəllimi 

ELLA A   M S A AYEVA

vaxtsız  vəfatından  kədərləndiyini  bildirir, mərhumun ailəsinə  və  yaxınlarına  
dərin  hüznlə  başsağlığı  verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

“Xalq qəzeti”nin reklam və elan xidməti: 493-82-21

2023-cü il üçün abunə 
yazılışı kampaniyasını 

davam etdirir!
Abunə respublikanın bütün po t şöbələri və mətbu-

at yayımı ilə məş ul olan firmalar tərəfindən aparılır.

Qəzetə abunə yazılmaq ü ün aşa ıda göstərilən 
mətbuatyayımı qurumlarına müraciət etmək olar. 

1. “Azərpo t” MM  012 -5 8-4 -55, 051 -225-02-13.
2. “Qaya” firması 012 -566-77-80, 050 -214-40-53.
3. “Azərmətbuatyayımı” AS  012 -440-16-26.
4. “SƏMA-M” MM  012 -5 4-02-52, 050 -333-6 -6 .
5. “ İYA” L  012 -4 7-76- 6, 050 -306-77-44.
6. “PRESSİ RM” MM  012 -5 8-4 -52, 050  -456-08-35.

1 ll   12 0 ü  rm  r  manat ə ən ə  manat

 a l   2 0 altm ş  manat r  ə  manat  

3 a l   31 20 t  b r manat rm  ə  manat  

 
al  ə t

rmətl  ab nəç lər

Abunə yazılışı ilə əlaqədar hər hansı bir 
problemlə rastlaşsanız (012)-498-85-29 nömrəli 

telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

rmətl  c lar
  

a matç lar m  
tə ç m nat n a

ümə  ünü  rb an n rn aç a 
an a şə ər n ə ş lər ara n a 

şə  r a ç m nat na tart -
r ləcə  ərba can a mat ra a -
n n mətb at mət n n məl mat na rə, 

tə ç m nat n a l əm  1  şa matç  
təm l əcə  

Bunlar Nicat Abasov, Eltac Səfər-
li, Misrətdin İsgəndərov, Vüqar Əsədli, 
Aydın Süleymanlı, Məhəmməd Muradlı, 
Namiq Quliyev, Vüqar Rəsulov, Abdulla 
Qədimbəyli, Əhməd Əhmədzadə, Ülvi 
Sadıqov, Xəzər Babazadə, Read Səmə-
dov, Ülviyyə ətəliyeva, Vüqar Manafov, 
Nail Bəşirli, Elmar Atakişiyev, Xaqan Əh-
məd və Şahin Vəliyevdir. 

Ümumilikdə, şəxsi Avropa çempiona-
tında 40 ölkədən 500-dən çox şahmatçı-
nın mübarizə aparacağı gözlənilir. Çem-
pionat martın 13-də başa çatacaq. 

Qeyd edək ki, “OPEN” turnir xarakte-
ri daşıyan şəxsi Avropa çempionatında 
qadın şahmatçıların da iştirakına icazə 
verilir.

m n a a  l m al
m n an n ra  şə ər n ə ənc 
ə n tmə lan b ç lar ara-
n a b nəl al  t rn rə n 

r l b  ərba can  ra a n-
an al m  məl mata rə, 2  l ə ən 

3 1 manç n n mübar ə a ar  ar ş a 
m ll  man am    l, 3 ümüş ə  bü-
rünc m al a an b

Bu medallardan on birinə  yeniyetmə 
boksçularımız sahib olub. Aradda həll-
edici görüşlərdə rinqə 9 təmsilçimiz çıxıb 
ki, onlardan da 2 çəki  dərəcəsində  yığma 
üzvləri bir-birini sınağa çəkib. Azərbaycan 
finalında Əli Baxışov Bilalhəbaşi Nəzəro-
va (46 kq), Tərlan Əhmədov Kənan As-

lanlıya (63 kq) qalib gələrək fəxri kürsü-
nün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

Digər 5 finalçımızın rəqibləri isə ru-
mıniyalılar olub. Bu duellərdən 4-də təm-
silçilərimiz qələbə qazanıblar. Sübhan 
Babayev (4  kq) Stefan Bankuni, Elbrus 
Kərimli (54 kq) Kladio Çeraliunu (Rumıni-
ya), Orucəli Cavadzadə (5  kq) Antonio 
İordanı (Rumıniya), Mirhəsən İbrahim (60 
kq) Daniel Qriqorieni (Rumıniya) məğlub 
edərək, qızıl medala yiyələniblər. İlkin 

Məmmədli ( 0 kq) – Aleksandru Butoi 
görüşündə həmyerlimiz ikinci yeri tutub.

Komandanın bürünc medallarına 
Vaqif Hacıyev (5  kq) və Rüstəm Neymə-
tov (66 kq) sahib olublar.

Gənclərdən ibarət yığmanın heyətin-
də isə Ömər Aslanlı (54 kq) bütün rəqib-
lərinə qalib gələrək, Rumıniyada Azər-
baycan himnini səsləndirib. O, finalda 
ukraynalı Rəsul Quliyevi məğlub edib. 
Millinin aktivinə bürünc medalları Rauf 
Məmmədov, Ramal Yolçuyev (hər ikisi 4  
kq), Məhəmmədəli Qasımzadə (5  kq), 
Aslan Quliyev (63,5 kq), İlfan Xəlilli ( 0 
kq) və Səbuhi Əlizadə (92 kq) yazdırıb.

Beləliklə, yeniyetmə boksçularımız 6 
qızıl, 3 gümüş və 2 bürünc medal qaza-
nıblar. Gənclərdən ibarət millinin üzvləri 
isə 1 qızıl və 6 bürünc mükafata yiyələ-
niblər.

Qeyd edək ki, komandamız bu gün 
Bakıya qayıdacaq.

Elçin A ASOV,  
“Xalq qəzeti”

İdman xəbərləri

Blinken Astanada olub

Məlumatda bildirilir ki, 
Blinken Astanada Qazaxıs-
tanın xarici işlər naziri Muxtar 
Tleuberdi ilə danışıqlar apa-
rıb. Onu Qazaxıstan Prezi-
denti Kasım- omart Tokayev 
də qəbul edib.

Astanada Entoni Blinke-
nin iştirakı ilə həm də Mərkə-
zi Asiya ölkələri xarici siyasət 
idarələri rəhbərlərinin C5 1 
formatında görüşü keçirilə-
cək. Görüşdə Mərkəzi Asi-
ya respublikalarının  ABŞ-la 

tərəfdaşlığı və regional 
əməkdaşlığın perspektivləri 
ilə bağlı məsələlərin müza-
kirəsi gözlənilir. 

Məlumata görə, Blinken 
Astanadan sonra Daşkəndə 
gedəcək, burada Özbəkista-
nın yüksək vəzifəli şəxsləri 
ilə görüşlər keçirəcək. Martın 
1-də isə o, “İyirmilər qrupu” 
xarici işlər nazirlərinin gö-
rüşündə iştirak etmək üçün 
Nyu-Dehliyə yola düşəcək.

Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri 
Peskov bəyan edib ki, NATO faktiki olaraq Ukrayna 
münaqişəsinin iştirakçısına çevrilib və artıq Rusiyanın 
düşməni kimi çıxış edir. 

Kreml sözçüsü Rusiyanın 
“Yeni START” müqaviləsində 
iştirakını dayandırmasının 
səbəblərinə toxunaraq bildi-
rib ki, Rusiya üçün vəziyyət 
bu sənədin qəbul edildiyi 
dövrlə müqayisədə kəskin 
şəkildə dəyişib, bu gün NATO 
faktiki olaraq Ukraynadakı 
münaqişənin iştirakçısına 
çevrilib”.

Peskov Prezident Vladi-
mir Putinin 2024-cü il prezi-
dent seçkilərində namizədli-
yini irəli sürüb-sürməyəcəyi 
barədə məsələyə də toxuna-
raq qeyd edib ki, bu məsələ 
hələ dəqiqləşməyib.

Peskovun sözlərinə görə, 
hazırda Putinin işi çoxdur 
və hələlik seçkilərdə  iştirakı 

barədə heç bir bəyanat 
verməyib. Kremlin sözçü-
sü xüsusi hərbi əməliyya-
tın məqsədlərinə dinc yolla 
çatmaq üçün Prezidentin 
danışıqlara hazır oduğunu 
da əlavə edib: “ ransa Pre-
zidenti Emmanuel Makron 
Putinə zəng vurmağa, onun-
la danışmağa hazır olması 
barədə 5-6 dəfə bəyanat 
verib, lakin bu barədə heç 
bir rəsmi təklif daxil olmayıb. 

ransa münaqişə iştirakçıla-
rından birinin tərəfində çıxış 
etməklə vasitəçilik imkanları-
nı itirib”.

a a ƏMİR A OV,  
“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq həyat

AB  övlət epartamentinin söz üsü 
ed Prays deyib ki, in Rusiyaya 

ölümcül silahlar verərsə, dərhal bunun əvəzini 
ödəməli olacaq. Bu barədə “Associated Press” 
agentliyi xəbər yayıb.

Onun sözlərinə görə, belə bir hərəkət həmçinin Çinin imi-
cinə zərbə vuracaq: “Bu, həm də rəsmi Pekinin müharibədə 
neytral mövqe tutması ilə bağlı əvvəlki bəyanatlarının yalan 
olduğunu göstərəcək”. N.Prays həmçinin bildirib ki, Çinin Ru-
siyaya silah verməsi Ukrayna xalqı üçün faciəvi nəticələrə sə-
bəb ola bilər.

Qeyd edək ki, daha əvvəl müxtəlif mənbələr, o cümlədən 
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Uilyam Börns rəsmi Pe-
kinin Ukraynaya qarşı istifadə olunması üçün Rusiyaya ölüm-
cül silahların verilməsini nəzərdən keçirdiyini bildirmişdi.

Yeri gəlmişkən, ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Çinin Rusi-
yaya ölümcül silahlar verəcəyi təqdirdə bu dövlətə sanksiya 
tətbiq ediləcəyini deyib.

“Xalq qəzeti”

“Bir necə il bundan əvvəl İsraildə nəşr edilmiş, elmi re-
daktoru olduğum, Arye (həm də Rəşid kimi tanınır) və Amir 
(Əhməd) Qutun Xocalıya həsr olunmuş “Ağrı” kitabının təq-
dimatında oldum. Hər il Xocalı soyqırımının anım günü Azər-
baycanı ürəkdən sevən, Xocalı həqiqətlərini dünyaya çatdıran 
qardaşımız Arye (Rəşid) Qut da yada düşəcək. Allah sənə rəh-
mət etsin Rəşid müəllim!”

M.Əliyeva sonra qeyd edir ki, Arye Qut çox fədakar insan 
idi, Azərbaycana bütün varlığı ilə, qəlbən bağlı idi: “Düşünürəm 
ki, qədirbilən xalqımız onun sevgi və məhəbbətlə dövlətimiz və 
xalqımız üçün gördüyü böyük işləri heç vaxt unutmayacaq. 

Bu paylaşım sosial şəbəkə izləyiciləri arasında dərin ma-
raq oyadıb. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra mü-
diri, filologiya elmləri doktoru, professor Qulu Məhərrəmli öz 
rəyində yazıb: “Arye (Rəşid) Azərbaycanın böyük dostu, onun 
fədakar təbliğatçısı idi. Xocalı soyqırımı ilə bağlı çox yazırdı. 
Aprel döyüşlərində də, 44 günlük savaşda da bizimlə idi. Ruhu 
şad olsun! Atası-rejissor dostum Amir (Əhməd) müəllimə və 
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı veririk”.

Xatırladaq ki, Arye Qut 2 iyun 19 5-ci ildə Bakı şəhərində 
anadan olub. BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər fakültəsini 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Azərbaycan və İsrail dövlətlərinin 
strateji tərəfdaşlığı, Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyət və s. 
aktual qlobal məsələlərlə bağlı 00-dən artıq analitik məqalə-
nin müəllifi olub. Uzun illər İsrail dövlətində “ ustice for Khojaly” 
beynəlxalq kampaniyasının rəsmi əlaqələndiricisi kimi çalışıb. 

Arye Qutun atası Amir Qutla birgə yazdığı “Ağrı” bə-
dii-sənədli romanında Xocalıda törədilən soyqırımı aktı ilə bağ-
lı dəhşətli hadisələrdən bəhs edilir, müxtəlif dinlərə, millətlərə 
mənsub olan, fərqli mühitlərdə böyümüş, taleyin qismətindən 
Bakı şəhərində rastlaşan iki gəncin romantik sevgi tarixçəsi 
təsvir olunur.

M.HA XA L ,  
“Xalq qəzeti”

D ünən A ın  D vlət 
katibi  Entoni  linken 

aza ıstana  rəsmi 
səfərə edib. Onun  
Mərkəzi Asiya lkələri Xİ  
ba çıları ilə də rü ü 
planla dırılır. Məlumatı 
“ azinform” a entliyinə 
istinadən TASS verib. 

Sosial șəbəkələrdən seçmələr

Unudulmaz 
Arye Qut...

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Məhsəti 
Əliyeva dünən özünün “Facebook” səhifəsində bir 
neçə il əvvəl iştirakçısı olduğu bir tədbir barədə 
paylaşım edib. Söhbət xalqımızın yaxın dostu, yazıçı-
publisist Arye Qutun Xocalı faciəsinə həsr etdiyi 
“Ağrı” romanından gedir. Məhsəti xanım yazır: 

ed rays  
in Rusiyaya 
lümcül sila lar 
türərsə...

Peskov: NATO 
münaqişənin 
iştirakçısıdır

Hava proqnozu




