Qəzet 1919-cu ildən nəşr edilir
www.xalqqazeti.com

№ 206 (30034) 23 sentyabr 2022-ci il, cümə

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev
Türkiyənin səhiyyə nazirini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
sentyabrın 22-də Türkiyə Respublikasının səhiyyə naziri
Fahrettin Kocanı qəbul edib.
Fahrettin Koca Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın salamlarını dövlətimizin
başçısına çatdırdı.
Prezident İlham Əliyev salamlara
görə minnətdarlığını bildirdi, onun da
salamlarını Rəcəb Tayyib Ərdoğana
çatdırmağı xahiş etdi.
Qonaq vurğuladı ki, Azərbaycanın
və Türkiyənin dövlət başçıları arasında sarsılmaz birlik və qardaşlıq
əlaqələri bütün digər qurumlar kimi,
Səhiyyə nazirlikləri arasında da
əməkdaşlıq üçün yol göstəricisidir və

bu baxımdan ölkələrimizin nazirlikləri
sıx əməkdaşlıq həyata keçirir.
Türkiyənin səhiyyə naziri qeyd
etdi ki, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan
azad olunması dərin sevinc hissi bəxş
edir. Nazir şəhidlərlə bağlı başsağlığı verdi, qazilərə şəfa dilədi. Şuşa
Bəyannaməsinin əhəmiyyətini vurğulayan Fahrettin Koca bu sənəddə
əksini tapan hədəflər istiqamətində
səhiyyə sahəsində də əlaqələri inkişaf
etdirmək və dərinləşdirmək üçün
çalışdıqlarını bildirdi.

Türkiyəli nazir dedi ki, ölkəsində
səhiyyə sahəsində əldə olunan təcrübəni və elmi bilikləri
azərbaycanlı həmkarlarla bölüşmək
qardaşlıq borcudur. O, dövlətimizin
başçısının dəstəyi ilə Bakıda keçirilən
Azərbaycan–Türkiyə Səhiyyə Biznes
Forumunun əhəmiyyətindən danışdı.
Prezident İlham Əliyev
Özbəkistanda Türkiyənin dövlət
başçısı ilə görüşünü məmnunluqla
xatırladı, dostluq və qardaşlıq
əlaqələrimizin bütün sahələrdə
durmadan inkişaf etdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Şuşa
Bəyannaməsinə toxunaraq, bunu
münasibətlərimizin rəsmi təzahürü

kimi qiymətləndirdi, bu Bəyannamənin
xalqlarımızın iradəsini, dövlətlərimizin
maraqlarını əks etdirdiyini dedi.
Azərbaycan Prezidenti
həm müharibə zamanı, həm də
müharibədən sonrakı dövrdə Türkiyə
həkimləri tərəfindən qazilərimizin
müalicəsinə görə minnətdarlığını
bildirdi.
Dövlətimizin başçısı Türk
Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində
əməkdaşlığı qeyd etdi, bu baxımdan
səhiyyə sahəsində də əlaqələrin
təqdirəlayiq olduğunu dedi və
Azərbaycan–Türkiyə Səhiyyə Biznes
Forumunun önəminə toxundu.

AZƏRTAC

Avropa Komissiyasının rəhbəri İsveçin NATO
üzvlüyündən imtina etməsi ehtimalını qiymətləndirib
İsveçdə hakimiyyətin sağ partiyalar koalisiyasına keçməsi Stokholmun
NATO-ya üzv olmaq qərarına təsir etməyəcək. Avropa Komissiyasının (AK)
rəhbəri Ursula Fon der Lyayen CNN-ə müsahibəsində İsveçin alyansa qoşulmaqdan imtina etməsi ehtimalını dəyərləndirib: “Qətiyyən. Bu, İsveç xalqının
açıq arzusudur. Mən tam əminəm ki, bu məsələ irəli gedəcək”.

Ursula Fon der Lyayen İsveçdə sağliberal blokun və İtaliyada sağ-mərkəzçi

koalisiyanın seçkilərdə qalib gəlməsinin
Avropa İttifaqının Ukraynaya verdiyi dəstəyin
həcminə təsir etməyəcəyinə də diqqət çəkib.
İyun ayında NATO liderləri Brüsseldə
keçirilən sammitdə Finlandiyanı və İsveçi
alyansa qoşulmağa rəsmən dəvət ediblər.
NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq bildirib
ki, alyansın 30 ölkəsindən 24-ü Finlandiya və
İsveçin bloka qəbulu haqqında protokolu artıq
ratifikasiya edib. Eyni zamanda, o etiraf edib
ki, hərbi blokda hələ də iki yeni üzvün qəbulu
ilə bağlı fikir ayrılıqları var.

“Xalq qəzeti”

İspaniya ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunması ilə bağlı vəsait ayıracaq
İspaniyanın baş naziri Pedro
Sançes ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunması üçün 230 milyon avrodan çox
vəsaitin ayrılacağını açıqlayıb.
Bu ölkənin baş naziri vurğulayıb ki,
ərzaq təhlükəsizliyi hökumət üçün prioritet
məsələdir, lakin hələ çox işlər görülməlidir.
Bu səbəbdən İspaniya səylərini ikiqat
artırmaq üçün 151,5 milyon avro ayıracaq. Bildirilir ki, müxtəlif layihələrin həyata
keçirilməsi üçün İspaniya Beynəlxalq İnkişaf
və Əməkdaşlıq Agentliyinə yardım etmək
üçün fonddan daha 85 milyon avro kredit
ayırmaq niyyətindədir.
Baş nazirin sözlərinə görə, sülh uğrunda mübarizə getdiyi bir vaxtda insanların
ən həssas kateqoriyalarını qorumaq üçün
konkret tədbirlər görülməlidir.
P.Sançes kənd təsərrüfatı məhsullarının,
o cümlədən, gübrələrin ticarətində

“Xalq qəzeti”

Hörmətli həmvətənlər!
Sizi – Azərbaycanın yəhudi icmasını yeni il bayramınız Roş ha-Şana
münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər
birinizə ən səmimi arzu və diləklərimi
yetirirəm.
Ayrı-ayrı xalqlar və dinlər arasında
qarşılıqlı hörmət və etimad mühitinin hökm
sürdüyü Azərbaycanda məskunlaşan və
buranı özünə doğma vətən bilən yəhudi
icması yüz illərdir ki, sülh və əmin-amanlıq
şəraitində yaşayaraq özünəməxsus adətənənələrini, dil və mədəniyyətini qoruyub
saxlamış, tarixin heç bir dönəmində antisemitizm və ayrı-seçkiliklə üzləşməmişdir.
Əsrlər boyu ölkəmizdə mövcud
olan multikultural dəyərlərin, dözümlülük prinsiplərinin və mədəni özünüifadə
müxtəlifliyinin təşviqi həyata keçirdiyimiz dövlət siyasətinin başlıca
istiqamətlərindəndir.
Təqdirəlayiq haldır ki, yəhudi əsilli

həmvətənlərimiz cəmiyyətimizin ayrılmaz
hissəsi olaraq, digər xalqların və etiqadların nümayəndələri ilə birlikdə respublikamızda gedən böyük quruculuq işlərində
yaxından iştirak edir, müasir Azərbaycanın
inkişafı və tərəqqisi naminə səylərini
əsirgəmir, dövlət müstəqilliyimizin daha da
möhkəmləndirilməsində vətəndaşlıq borcunu ləyaqətlə yerinə yetirirlər.
Əziz dostlar!
Roş ha-Şana yeniliyi, mənəvi saflığı, xeyirxahlıq və həmrəylik duyğularını
təcəssüm etdirir. Qoy, bu nurlu bayram
ailələrinizə səadət, süfrələrinizə xeyirbərəkət gətirsin.
Bayramınız mübarək olsun!

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2022-ci il

Laçın rayonu, Zabux kənd tam orta məktəb
binasının layihələndirilməsi, əsaslı təmiri və
bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Laçın rayonu, Zabux kənd tam orta
məktəb binasının layihələndirilməsi, əsaslı
təmiri və bərpası məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində
işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən
qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan
vəsaitdən Azərbaycan Respublikasının Elm
və Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 300,0 (üç
yüz) min manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən
qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2022-ci il

rezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş torpaqlarda genişmiqyaslı
möhtəşəm quruculuq layihələrinin təməlqoyma və açılış mərasimlərində
iştirak etməklə, həm də bu işlərin icrasına şəxsən özü nəzarət edir. Ölkə
rəhbəri bununla da həyata keçirilən işləri diqqət mərkəzində saxlamaqla yanaşı,
həm də onilliklər boyu bu torpaqlara göz dikmiş erməni vandallarına və onların
havadarlarına gözdağı verir.

P
Polşa sakinləri ölkənin
enerji böhranına hazırlığını
qiymətləndiriblər
Polşa sakinlərinin 70 faizindən çoxu hesab
edir ki, onların ölkəsi mümkün enerji böhranına
zəif hazırdır. Bunu Pollster İnstitutunun “Super
Express” nəşri üçün 1075 nəfər arasında keçirdiyi sorğunun nəticələri sübut edir.
Məlumatlara görə, Polşanın enerji böhranına nə
dərəcədə hazır olduğu sualına respondentlərin 71 faizi
“pis”, 26 faizi “yaxşı” variantı seçib,13 faizi cavab verməkdə
çətinlik çəkib.
Araşdırma müəlliflərinin qeyd etdiyi kimi, ölkədə kömür
qıtlığı var və xaricdən gətirilən yanacaq keyfiyyətsizdir.
“Qışda qaz qıtlığının olub-olmayacağı bilinmir, çünki
hökumət bu yanacağın Baltik boru kəməri ilə tədarükü
ilə bağlı müqavilələri hələ bağlamamışdır. Bundan əlavə,
yanvarda elektrik enerjisinə görə ödənişlər artacaq”,− deyə
sorğunun nəticələrində qeyd olunur.
Analitiklər hesab edirlər ki, belə bir vəziyyət hakim PİS
partiyasının reytinqinə mənfi təsir göstərə bilər.
Polşa bu ilin aprelində Avropa sanksiyaları çərçivəsində
Rusiyadan kömür idxalına embarqo qoyub. Qadağa həm
dövlət, həm də özəl şirkətlərə şamil edilir. Nəticədə ölkə
bu enerji resursunun çatışmazlığı və onun maya dəyərinin
kəskin artması ilə üzləşib.

“Xalq qəzeti”

çətinliklərin aradan qaldırılmasına çağırıb.
“Əgər fermerlər lazımi vaxtda gübrə almasalar, zəif məhsuldarlıq vəziyyəti daha da
pisləşdirməyə davam edəcək. Nə qədər
ki, aclıq var, sülh olmayacaq, sülh olmasa, aclıq davam edəcək”, − deyə İspaniya
hökumətinin başçısı xəbərdarlıq edib.

Azərbaycanın yəhudi icmasına

Azərbaycan xəritəsində
yeni ünvanlar
(bax səhifə 3)

Bayrağımız
Qarabağda əbədi
dalğalanacaq!
Dövlət başçımız hər çıxışında Qarabağın
Azərbaycan xalqının əbədi və əzəli torpağı
olduğunu və xalqımızın bundan sonra da bu
torpaqlarda daim sülh, barış, təhlükəsiz şəraitdə
yaşayacağını çox sərt və əminliklə bəyan edir.
Bu mesajlar həqiqəti hələ də dərk etməyən və
eşitməyənlər üçün həm də xəbərdarlıq kimi
diqqət çəkir. Prezident İlham Əliyevin sentyabrın 21-də Laçın rayonuna səfəri də bunun bariz
ifadəsidir.
Xatırladaq ki, dövlətimizin başçısı səfər
çərçivəsində Kəlbəcər–Laçın avtomobil yolunun
35-ci kilometrliyində Laçın Beynəlxalq Hava
Limanına 2400 metr uzunluğunda giriş tunelinin
inşası ilə tanış olub. Ölkə rəhbərinin tapşırığına
əsasən, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonları ərazisində reallaşdırılan mühüm
əhəmiyyətə malik yol infrastruktur layihələrindən
biri olan 76,3 kilometrlik bu magistralın hazırda
sürətlə inşasının həyata keçirildiyi bildirilib.
Eyni zamanda, Kəlbəcər–Laçın avtomobil
yolunun başlanğıcını Kəlbəcər rayonunun
Qamışlı kəndindən götürməklə işğaldan azad
edilmiş Laçın rayonunun ərazisindən keçdiyi,
bu rayonların bir çox yaşayış məntəqələri
ilə yanaşı, rayon mərkəzinə, habelə yenicə
inşasına başlanılmış Laçın Beynəlxalq Hava

Limanına qədər rahat gediş-gəlişi təmin edəcəyi
də qeyd edilib.
Prezident İlham Əliyev səfər çərçivəsində
“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
Laçın şəhərində inşa ediləcək 110/35/10 kV-luq
“Laçın” Qovşaq Yarımstansiyasının təməlqoyma
mərasimində də iştirak edib.
Laçın şəhərinin və ətraf kəndlərin
Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə
təchiz edilməsi üçün şəhərin cənub girişində
inşa olunacaq rəqəmsal yarımstansiya
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə razılaşdırılmış layihə üzrə tikiləcək. Ümumi gücü 80
meqavatamper olacaq bu yarımstansiya qovşaq
funksiyasını daşıyacaq. Belə ki, Füzulidəki
“Şükürbəyli” yarımstansiyasından çıxaraq
“Cəbrayıl”, “Zəngilan”, “Qubadlı” yarımstansiyalarına, oradan isə “Güləbird” Su Elektrik Stansiyası ilə əlaqələnən 110 kV-luq ikidövrəli xətt,
“Daşkəsən” yarımstansiyasından “Kəlbəcər” və
“Qorçu” yarımstansiyalarına çəkilən 110 kV-luq
ikidövrəli xətt, həmçinin “Şükürbəyli” yarımstansiyasından “Füzuli” və “Şuşa” yarımstansiyalarına gətirilən 110 kV-luq ikidövrəli xətt “Laçın”
şəhər yarımstansiyası ilə əlaqələndiriləcək.

(ardı 6-cı səhifədə)

2

23 sentyabr 2022-ci il, cümə

Laçın şəhəri, 2 nömrəli tam orta məktəb
binasının layihələndirilməsi, əsaslı təmiri və
bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. Laçın şəhəri, 2 nömrəli tam orta məktəb
binasının layihələndirilməsi, əsaslı təmiri və
bərpası məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
2022-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad
olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası
üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Azərbaycan
Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinə ilkin
olaraq 800,0 (səkkiz yüz) min manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə

Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il üzrə dövlət və icmal büdcə
layihələrinin, həmçinin sonrakı üç il üçün icmal büdcənin
göstəricilərinin müzakirəsinə dair geniş iclası keçirilib

 azirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
N
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən
qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi informasiya
sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin
mərkəzi informasiya sistemi haqqında
Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi “Dövlət
informasiya ehtiyatları və sistemlərinin
formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və
arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və
elektron hökumətlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanına
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin
mərkəzi informasiya sisteminin aidiyyəti
dövlət informasiya ehtiyatları və sistemləri ilə
əlaqələndirilməsini Elektron Hökumət İnformasiya
Sistemi vasitəsilə təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi bu Fərmanın 1-ci hissəsində nəzərdə
tutulan informasiya sisteminin formalaşdırılması,
aparılması, həmçinin fəaliyyətinin təşkili və
inkişaf etdirilməsi üçün zəruri tədbirlər görsün.
4. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin
mərkəzi informasiya sistemi haqqında
Əsasnamə”yə əlavə “Azərbaycan Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi
İdarəsinin mərkəzi informasiya sisteminin

fəaliyyətində iştirak edən dövlət orqanlarının
(qurumlarının) Siyahısı”nda qeyd olunan dövlət
orqanları (qurumları) həmin Əsasnamənin 7-ci
hissəsində nəzərdə tutulmuş məlumatların
Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə
əldə olunmasını təmin etmək məqsədilə altı
ay müddətində zəruri tədbirlər görsünlər
və bu barədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versinlər.
5. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 3 iyun
tarixli 718 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Hökumət buludu” (G-cloud) Konsepsiyası”na
uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin
mərkəzi informasiya sisteminin “Hökumət
buludu”na keçidinin təşkili ilə bağlı tədbirlər
görsün.
6. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Xüsusi
Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət
Xidməti “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin
mərkəzi informasiya sistemi”nin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi üçün birgə zəruri tədbirlər
görsünlər.
7. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 sentyabr 2022-ci il

Nazir Vilayət Eyvazov Gəncədə
vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

Sentyabrın 22-də Baş nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə Nazirlər
Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il üzrə dövlət
büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və sonrakı üç il üçün
icmal büdcənin göstəricilərinin, 2023-cü il və növbəti üç il
üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyasının və proqnoz
göstəricilərinin müzakirəsinə həsr olunan geniş iclası keçirilib.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, iclası açan Baş nazir Ə.Əsədov
sentyabrın 12-si gecə və 13-ü
səhər saatlarında Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən AzərbaycanErmənistan dövlət sərhədində törədilən
genişmiqyaslı təxribat nəticəsində
şəhid olan hərbçilərimizin əziz xatirəsini
ehtiramla yad etdi, onların ailələrinə
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı
verdi. Qeyd edildi ki, Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri bu təxribatın qarşısını
qətiyyətlə alıb. Baş vermiş təxribata
və artan gərginliyə görə bütün
məsuliyyətin Ermənistanın siyasi-hərbi
rəhbərliyinin üzərinə düşdüyü bildirildi.
Xüsusi vurğulandı ki, baş vermiş
təxribatlar fonunda ölkəmizin müdafiə
qabiliyyətinin gücləndirilməsi və onun
daim lazım olan səviyyədə saxlanılması
dövlətimizin, o cümlədən hökumətin
birbaşa qarşısında duran əsas və zəruri
olan məsələlərdəndir.
Qeyd edildi ki, Prezident, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizin müdafiə potensialının və Ordumuzun maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, onun
müasir hərbi texnika və silah-sursatla
təchizatı və hərbçilərin sosial-məişət
və xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması
hər zaman əsas xərc istiqamətlərindən
biri olacaq. Bu istiqamətdə gələn ilin
büdcəsində 5,3 milyard manatdan artıq
vəsait nəzərdə tutulub.
Diqqətə çatdırıldı ki, bütövlükdə
2023-cü il və növbəti 3 il üçün dövlət

və icmal büdcə layihələri Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2
fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi
inkişafa dair Milli Prioritetlər”ə uyğun
olaraq və Prezidentin 2022-ci il 22
iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”ndakı hədəflər nəzərə
alınmaqla hazırlanıb.
2023-cü ilin dövlət büdcəsində
Strategiya ilə nəzərdə tutulan layihə
və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün
5,2 milyard manat vəsaitin ayrıldığı
bildirildi.
Həmçinin vurğulandı ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
2022-ci ilin altı ayının yekunlarına həsr
olunan müşavirədə çıxışı zamanı 2023cü ilin dövlət büdcəsinin hazırlanması
ilə əlaqədar Hökumətə bir sıra tapşırıqlar vermiş, həmin tapşırıqlar büdcə
layihəsinin hazırlanması prosesində
nəzərə alınıb.
Ölkəmizin uğurlu inkişafından söz
açan Baş nazir bu müsbət tendensiyanın cari ilin 8 ayının nəticələrində özünü
təsdiqlədiyini vurğuladı. “Belə ki, 8
ayda iqtisadi artım 5,8 faiz, o cümlədən
qeyri-neft sektoru üzrə 10,3 faiz artıb,
qeyri-neft sənayesində 9 faiz artım
qeydə alınıb. Xarici ticarət dövriyyəmiz
35 milyard dollar təşkil edib”, - deyə
Baş nazir bildirdi.
Qeyd edildi ki, hazırda ölkənin
strateji valyuta ehtiyatları 2,7 milyard
dollar artaraq təxminən 56 milyard
dollara yaxındır və birbaşa xarici dövlət

borcunu 7 dəfədən artıq üstələyir.
2023-cü il dövlət büdcəsi layihəsi
barədə ümumi məlumat verən Baş
nazir büdcə gəlirlərinin 30,7 milyard
manat, xərclərinin isə 33,3 milyard
manat səviyyəsində nəzərdə tutulduğunu diqqətə çatdırdı. Bildirildi ki, büdcə
kəsirinin ümumi daxili məhsula nisbəti
2,4 faiz təşkil edir.
Əhalinin, şəhid ailələrinin, qazilərin
sosial müdafiəsi və sosial təminatının
gücləndirilməsinin, aztəminatlı əhalinin
sosial rifahının yaxşılaşdırılmasının
daim dövlət başçısının diqqət
mərkəzində olduğu vurğulandı. Qeyd
edildi ki, bu istiqamətdə islahatların
davam etdirilməsi, inflyasiya təzyiqi
nəzərə alınmaqla həssas əhali
qruplarına sosial dəstək tədbirlərinin
həyata keçirilməsi üçün 2023-cü il üzrə
dövlət büdcəsinin sosialyönlü xərcləri
cari illə müqayisədə 9,2 faiz çox
nəzərdə tutulub.
Bildirildi ki, əhalinin sağlamlığının qorunması, icbari tibbi sığortası,
dərman preparatlarına olan tələbatın
ödənilməsi, müayinə, müalicə və
reabilitasiyasının həyata keçirilməsi və
bu sahənin maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi məqsədilə növbəti ildə
səhiyyə sisteminin təminatına da diqqət
artırılacaqdır.
“2022–2026-cı illərdə sosialiqtisadi inkişaf Strategiyası”na
əsasən, təhsil sahəsində islahatların
aparılmasının əsas hədəflərdən
biri kimi müəyyən edildiyi diqqətə
çatdırıldı. Ümumi təhsildə islahatların
davam etdirilməsi, peşə təhsilinin
əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, ali
təhsilin əlçatanlığının və əhatəliliyinin
artırılması və bir çox digər istiqamətlər
üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinin
nəzərdə tutulduğu qeyd edildi.
Son dövrlərdə müşahidə
olunan regional və qlobal geosiyasi
çağırışların, istehsal zəncirində
qırılmaların, həmçinin daşınma və

logistika xərclərinin yüksəlməsinin
dünya ərzaq qiymətlərinin
bahalaşmasına, ərzaq qıtlığına,
əksər ölkələrdə ərzaq məhsulları üzrə
inflyasiyanın ikirəqəmli səviyyəyə
çatmasına səbəb olduğu diqqətə
çatdırıldı.
Təbii olaraq dünya ərzaq bazarlarındakı vəziyyətin əksər ölkələrdə
olduğu kimi Azərbaycan üçün də ərzaq
təminatı və ərzaq təhlükəsizliyi, idxaldan asılılıq səviyyəsinin azaldılması
məsələlərini daha da aktuallaşdırdığı
bildirildi.
Diqqətə çatdırıldı ki, hazırda qlobal
miqyasda da əsas çağırışlardan olan
ərzaq təhlükəsizliyi tədbirləri üçün
dövlət büdcə xərclərinin həcmi də
artırılacaq. O cümlədən Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “Ərzaqlıq
buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin
yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər
haqqında” 2022-ci il 19 iyul tarixli
Fərmanından irəli gələn tədbirlər üçün
gələn ilin dövlət büdcəsində müvafiq
vəsaitin nəzərdə tutulduğu qeyd edildi.
Eyni zamanda, dövlətimizin
başçısının tapşırıqlarına əsasən, kənd
təsərrüfatının inkişafının Hökumət
üçün əsas prioritetlərdən biri olduğu
vurğulandı. Bildirildi ki, 2023-cü ilin
dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatının
inkişafı üzrə büdcə xərcləri cari illə
müqayisədə 20,5 faiz çoxdur.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonlarının bərpası, işğaldan azad
olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın
təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin
yenidən qurulması, həmin ərazilərdə
müasir infrastrukturların yaradılması məqsədilə 2023-cü ilin dövlət
büdcəsində 3 milyard manat vəsaitin
nəzərdə tutulduğu diqqətə çatdırıldı.
Daha sonra maliyyə naziri Samir
Şərifov Azərbaycan Respublikasının
2023-cü il üzrə dövlət büdcəsinin və
icmal büdcənin layihələri və sonrakı
üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri,
iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov
Azərbaycan Respublikasının 2023cü il və sonrakı üç il üzrə iqtisadi və
sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz
göstəriciləri, əmək və əhalinin sosial
müdafiəsi naziri Sahil Babayev 2023-cü
il üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
və İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcə
layihələri haqqında məruzələrlə çıxış
etdilər.
Müzakirələr zamanı səsləndirilən
fikir və təkliflərin “Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il üzrə dövlət
büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri
və sonrakı üç il üçün icmal büdcənin
göstəriciləri” və “Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il və növbəti üç il üzrə
iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası
və proqnoz göstəriciləri” layihələrində
nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsinə
qərar verildi.

Ceyhun Bayramov
Nyu-Yorkda AQEM xarici
işlər nazirlərinin qeyri-formal
görüşündə iştirak edib
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov
Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 77-ci
sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində
Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə
Müşavirənin (AQEM) xarici işlər nazirlərinin qeyriformal görüşündə iştirak edib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına və
vətəndaşların bölgələrdə qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, daxili işlər naziri,
general-polkovnik Vilayət Eyvazov sentyabrın 22-də Gəncə Şəhər Baş Polis
İdarəsində növbəti qəbul keçirib.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir əvvəlcə Gəncə
şəhərindəki ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət edərək əziz xatirəsini böyük
hörmət və ehtiramla yad edib, önünə gül dəstəsi
qoyub.
Sonra Şəhər Baş Polis İdarəsinin inzibati
binasında Gəncə, Göygöl, Samux, Kəlbəcər,
Daşkəsən, Ağstafa, Tovuz, Gədəbəy, Qazax və
Şəmkir şəhər və rayonlarından qəbula gələn
vətəndaşların müraciətlərini dinləyən nazir onların problemlərinin həlli üçün nazirliyin aidiyyəti
baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıqlar verib.
Müraciətlərin əksəriyyəti yerindəcə həllini
tapıb.
Qəbula gələn vətəndaşlar onlara göstərilən
diqqət və qayğıya, dövlət qurumlarının
rəhbərləri tərəfindən ərizə və müraciətlərinə
operativ yanaşılmasına görə ölkə Prezidentinə

minnətdarlıq ediblər.
Daha sonra general-polkovnik V.Eyvazov
bölgə üzrə polis orqanlarında sıravi və kiçik
rəis heyətinə xidmətə qəbulla bağlı sıra baxışı
keçirib.
Sıra baxışında ətraf rayonlarda yaşayan,
polis orqanlarında xidmət etmək arzusunda
olan gənclər iştirak ediblər. Xidmətə qəbulun
şərtlərinə uyğun gələn 394 nəfər seçim turunun
növbəti mərhələsinə buraxılıb ki, onlardan da
68-i Vətən müharibəsi iştirakçısı, 2-si isə şəhid
ailələrinin üzvləri olublar.
Sonda daxili işlər naziri, general-polkovnik V.Eyvazov qeyd olunan rayonların polis
rəislərinə ictimai asayişin qorunmasında,
cinayətkarlığa qarşı mübarizədə daha effektiv
tədbirlərin tətbiqi, vətəndaşların müraciətlərinə
operativ və obyektiv baxılmasına dair tapşırıqlarını verib.

Xarici İşlər
Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib
ki, Qazaxıstanın
sədrliyi ilə keçirilmiş
görüşdə nazir
Ceyhun Bayramov
çıxış edib. Nazir
çıxışında qlobal
təhlükəsizliyə,
sabitliyə, iqtisadi
inkişafa qarşı artan
çağırışlar nəzərə
alınmaqla regional qarşılıqlı əlaqəyə və əməkdaşlığa ehtiyacın
artdığını qeyd edib. Bu kontekstdə AQEM-in dialoqun və
əməkdaşlığın təşviq edilməsi, etimadın qurulması, bununla
da bölgədə təhlükəsizliyin və rifahın təmin edilməsi üçün
əhəmiyyətli platforma olduğu bildirilib.
Azərbaycanın xarici işlər naziri çıxış zamanı regional və
beynəlxalq təhlükəsizliyin, habelə sabitliyin təmin edilməsi
üçün beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, xüsusilə də
suverenlik, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığına
hörmət edilməsinin möhkəmləndirilməsinin zəruriliyini diqqətə
çatdırıb.
Həmçinin etimad quruculuğu tədbirlərinin həyata keçirilməsi
üçün AQEM prosesinin əhəmiyyəti qeyd olunub. Bu xüsusda,
ölkəmizin AQEM-də əlaqələndirməsini həyata keçirdiyi
təhlükəsiz və səmərəli nəqliyyat dəhlizləri sistemləri üzrə etimad
quruculuğu tədbirləri çərçivəsində AQEM üzv dövlətləri a
rasında nəqliyyat və bağlantıları fəal surətdə təşviq etdiyi, ŞərqQərb və Şimal-Cənub nəqliyyat və tranzit dəhlizlərini irəlilətdiyi
bildirilib. Bu kontekstə, 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra
üçtərəfli Bəyanatın müddəalarına uyğun olaraq, Zəngəzur
dəhlizinin qısa zamanda açılmasının bölgədə sülh və sabitliyə
töhfə verilməsi, eləcə də yerli, regionlararası və transregional
ticarətin inkişaf etdirilməsi baxımından vacib olduğu xüsusi
vurğulanıb.
Görüş zamanı, həmçinin AQEM-in Astana şəhərində
keçiriləcək Sammitinə hazırlıq məsələləri müzakirə olunub.

Baş prokuror Fransanın
ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb
Sentyabrın 22-də Baş prokuror Kamran Əliyev Fransa Respublikasının
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Zakari Qros ilə görüşüb.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, qonağı salamlayan
Baş prokuror ölkələrimiz arasında ənənəvi
dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinə, bütün
sahələrdə işgüzar münasibətlərin mövcudluğuna toxunaraq, əməkdaşlığın uğurla inkişaf
etdiyini qeyd edib.
Kamran Əliyev ölkəmizdə diplomatik
missiyasını başa vuran səfir Zakari Qrosa
səmərəli fəaliyyətinə, ölkə Prezidenti, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Baş
Prokurorluq tərəfindən təşkil edilmiş mətbuat
konfransları və brifinqlərdə iştirak etdiyinə
və ölkələrimizin hüquq-mühafizə orqanları
arasında konstruktiv əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulmasında səylərinə görə təşəkkürünü
bildirib və ona gələcək fəaliyyətində uğurlar
arzulayıb. Baş prokuror ölkə rəhbərliyinin
diqqət və qayğısı ilə Qarabağda aparılan
bərpa və yenidənqurma işləri haqda səfiri
məlumatlandırıb.
Səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirən
səfir Azərbaycanda fəaliyyətini məmnunluqla
bildirərək Fransanın Azərbaycanla əlaqələrinə
böyük önəm verdiyini və münasibətlərin yüksək
səviyyədə və müvəffəqiyyətlə inkişaf etdiyini,
eləcə də iki ölkə arasında iqtisadi, nəqliyyat,
humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın
əhəmiyyətinə toxunaraq ikitərəfli məsələlərin
bir çox sahələr üzrə irəli aparılması imkanlarının mövcud olduğunu qeyd edib. Fransanın

Qarabağda minatəmizləmə fəaliyyətində iştirak
etdiyini bildirən səfir, ölkəsinin şirkətlərinin
işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulmasında maraqlı olduqlarını vurğulayıb.
Z.Qros ölkəmizin prokurorluq orqanlarında aparılan köklü islahatları yüksək
qiymətləndirərək gələcəkdə Azərbaycan
prokurorluğunun əməkdaşlarının Fransanın
Dövlət Qulluğu üzrə Milli İnstitutu (keçmiş ENA)
və Milli Magistratlar Məktəbində (ENM) təcrübə
keçmələri üçün geniş imkanlar olduğunu
bildirib.
Daha sonra sentyabrın 18-də Azərbaycanın
Parisdəki səfirliyinin inzibati binasına etnik ermənilərdən ibarət radikal qruplaşma
tərəfindən hücum edilməsi faktı ətrafında geniş
fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən başlanmış
cinayət işinin istintaqının Fransanın aidiyyəti
orqanları ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində
aparılmasının vacibliyi qeyd olunaraq bu
barədə müvafiq razılıq əldə olunub. Səfir Qros
baş verən hadisənin təəssüf doğurduğunu
bildirərək Fransa tərəfindən hadisəyə müvafiq hüquqi qiymətin verilməsi üçün aidiyyəti
addımların atılacağını qeyd edib. Həmçinin
bildirilib ki, ölkəmizin Parisdəki diplomatik
nümayəndəliklərinin inzibati binaları hazırda
tam şəkildə polis tərəfindən qorunur.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran bir sıra
digər məsələlər müzakirə olunub, faydalı fikir
mübadiləsi aparılıb.
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Azərbaycan xəritəsində yeni ünvanlar
“Zəfər yolu”, “Ağıllı kənd,” yeni hava limanları və...
İndi Azərbaycan xalqı görür ki, biz nəyə qadirik. Görür ki, biz
müharibədə də qələbə qazanırıq, həyatda da qələbə qazanırıq və
bizi güclü edən xalqın iradəsidir, xalqın birliyidir. Müharibədə də
Zəfərimiz xalqın birliyi nəticəsində olmuşdur. Bu gün quruculuqabadlıq işlərini apararkən də bizi gücləndirən xalqın iradəsi,
dəstəyidir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Mənim fikrimcə, “bugünkü Azərbaycan reallıqları” ifadəsini
yada salaraq söhbətə və ya qəzet materialı hazırlamağa
başlayanda giriş kimi ölkəmizin son otuz ildə nümayiş
etdirdiyi səbr, təmkin və dözümdən başlamaq, fikirlərimizi
yekunlaşdıranda isə bu gün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda
həyata keçirilən möhtəşəm bərpa-quruculluq işlərini xatırlatmaq
lazımdır.
Qürur və iftixar hissi ilə deməliyik
ki, bizim otuz illik səbrimiz xalqımıza
və dövlətimizə böyük nüfuz gətirmiş,
son nəticədə isə müstəqil dövlətimizi
ən ali məqsədinə çatdırmışdır. İşğaldan
azad edilmiş ərazilərimizdəki bərpaquruculuq işləri isə respublikamızın
xəritəsində yeni ünvanlar yaranması
ilə nəticələnmişdir. Bu isə yeni tarix
səhifələrinin yazılması deməkdir.
Biz tariximizin yeni səhifələrinin
yazılmasına xalqın öz dövləti ətrafında
mütəşəkkil şəkildə birləşməsi, ordunun
ən yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə
gətirilməsi və ən başlıcası, Prezident
İlham Əliyevin böyük liderlik və
sərkərdəlik məharəti nəticəsində nail
olmuşuq.
Bu gün Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda ölkənin iqtisadi xəritəsini
yenidən çəkmək zərurəti yaradan
çoxsaylı obyektlər tikilib, həmin proses
davam edir və bu quruculuq işlərinin
gələn illərdə daha geniş miqyas alacağı
şəksizdir. Bu yazıda isə biz həmin
çoxsaylı ünvanlardan cəmi bir neçəsini
yada salmaqla kifayətlənəcəyik.

27-ci kilometrində yol qovşağının və
aerovağzala giriş yolunun inşası da
layihə üzrə nəzərdə tutulmuşdurr. Yeni
tras üzrə hazırlanan layihəyə Şuşanın
məşhur İsa bulağınadək əlavə 2
kilometrlik yolun inşa edilməsi də daxil
edilib. İsa Bulağı yolu başlanğıcını yeni
Füzuli–Şuşa avtomobil yolunun təqribən
82-ci kilometrindən götürür.
Layihəyə əsasən, çətin relyefə malik
olan ərazilərdə, dolaylarda inşa edilən
körpü və tunellər hesabına yolun uzunluğu 17 kilometrə qədər qısalaraq 84,6
kilometr olub.
2021-ci ilin sentyabr ayında yol
bütünlüklə istifadəyə verilib. 7 noyabrda
isə yolun rəsmi açılışı olub. Belə ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva həmin gün Füzuli rayonunda
“Zəfər yolu”nun açılışında iştirak ediblər.
Bildirilir ki, Əhmədbəyli –Füzuli–Şuşa
avtomobil yolu sayəsində Bakıdan Şuşa
şəhərinədək olan məsafə daha da qısalaraq təqribən 345 kilometr təşkil edib.

“Zəfər yolu”

Məlum olduğu kimi, bu il mayın
 7-də Zəngilan rayonunun Ağalı
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kəndində “ağıllı kənd” layihəsinin birinci
mərhələsi üzrə açılış mərasimi olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım
əvvəlcə Ağalı kənd meydanı ilə tanış
olublar. Daha sonra isə sakinlərlə görüş
təşkil olunub.
Ekspertlər yazırlar ki, bu açılış
Azərbaycan tarixində böyük əhəmiyyətə
malik olan bir tədbir idi, çünki bu açılış
mərasimi ilə “Böyük qayıdış” prosesinə
start verirdi. İlk pilot layihə olaraq məhz
Zəngilanda icra edilməsinə başlanmış
bu qeyri-ənənəvi yaşayış məskənində
200 evdən ibarət gözəl bir “ağıllı
kənd” salınıb. Bu kənddə məktəb, tibb
məntəqəsi, məşğulluq, sosial və digər
xidmətlər fəaliyyət göstərəcək. Burada
daha 150 mənzilin inşası nəzərdə
tutulur ki, bunlar da ikimərtəbəli və
üçmərtəbəli yaşayış binaları olacaq.
Bildirilir ki, Azərbaycanın müstəqil
iqtisadiyyatının gücü hesabına start
verilmiş “Böyük qayıdış” prosesinin
əvvəlində ilk olaraq zəngilanlıların
dogma torpaqlarına qayıdışı baş tutub.
Bu kəndin məhz Müstəqillik Günü
ərəfəsində açılması, həm də böyük
rəmzi məna daşıyır. Çünki son 200
ildə ermənilər tərəfindən Azərbaycana
qarşı mərhələli şəkildə soyqırımı
siyasəti həyata keçirilib, ərazilərimizin
bir hissəsi ermənilərə verilib. Ötən əsrin
20-ci illərində də Sovet hakimiyyəti
Qərbi Zəngəzuru Ermənistana verib.
Təbii ki, bu, Azərbaycana qarşı aparılan
ədalətsiz bir siyasətin mərhələləri olub.
Azərbaycan ikinci dəfə müstəqilliyini
qazandıqdan sonra da o zamankı
hakimiyyətin səriştəsizliyi nəticəsində

Bu avtomobil yolunun təməli 44
günlük İkinci Qarabağ müharibəsinin
başa çatmasından dərhal sonra -noyabrın 16-da Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl
rayonlarına səfəri zamanı qoyulmuşdur.
Sonrakı il noyabrın 7-də isə Prezident
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva “Zəfər yolu”nun açılışını
etmişlər.
Bu nəqliyyat infrastrukturu
barədə olan rəsmi məlumatda deyilir
ki, Prezident İlham Əliyev şanlı
Qələbəmizdən sonra işğaldan azad
edilmiş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişaf
planının hazırlanması üçün tapşırıqlar
vermişdir. Belə tapşırıqlardan biri
də Şuşa şəhərinə yeni avtomobil
yolunun çəkilməsi olmuşdur. Həmin il
noyabrın 17-də Prezident İlham Əliyev
Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil
yolunun layihələndirilməsi və tikintisi
ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam
imzalamışdır. Sərəncama əsasən,
ümumi uzunluğu 101,5 kilometr olan
Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil
yolunun layihələndirilməsi və tikintisi
üçün 2020-ci il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat
fondundan Azərbaycan Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 50
milyon manat ayrılmışdır.
Xatırladaq ki, Əhmədbəyli –
Füzuli –Şuşa avtomobil yolunun
tikinti layihəsinin uzunluğu ilkin
hesablamalara əsasən 101,5 kilometr
idi. Avtomobil yolu Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanının yaxınlığından keçir. Bu
səbəbdən magistral yolu hava limanı
ilə əlaqələndirmək məqsədi ilə yolun

“Ağıllı kənd”

torpaqlarımızın 20 faizi erməni işğalı
altına düşmüşdü. Çox şükürlər olsun ki,
ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıtdıqdan sonra həyata keçirdiyi
düşünülmüş siyasət Azərbaycanı
bugünkü uğurlara gətirib çıxarıb.

Füzuli Beynəlxalq
Hava limanı
2021-ci ilin yanvarında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Füzulidə
beynəlxalq hava limanının tikintisi
barədə sərəncam verdi. Gələcək hava
limanının təməlqoyma mərasimi həmin
il yanvar ayının 14-də baş tutdu. Hava
limanının uçuş zolağının inşasının ilin
sonuna kimi tamamlanması planlaşdırılırsa da, artıq avqust ayında uçuş-enmə
zolağı hazır idi və ilk sınaq təyyarəsini
qəbul etmişdi.
Xatırladaq ki, Ermənistan Silahlı
Qüvvələrinin Füzuli şəhərinin işğalından
öncə şəhərdə yerli əhəmiyyətli olsa
da, hava limanı mövcud idi. Bu hava
limanı da bütün şəhər kimi, son 27 ildə
xarabalığa çevrilmişdi. Həmin hava
limanının uçuş zolağı 1600 metr olmuşdu. Yeni hava limanının uçuş-enmə
zolağının uzunluğu isə 3 000 metrdir.
Xatırladaq ki, bu hava limanının
istifadəyə verilməsindən xeyli əvvəl –
2020-ci il noyabrın 26-da Azərbaycan
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ICAO-nun Füzulidəki
hava limanı da daxil olmaqla 6 hava
limanının beynəlxalq yer indeksləri
kataloquna daxil edilməsi barədə Dövlət
Mülki Aviasiya Agentliyinin müraciətini
təmin etdiyini bildirmişdi.
Bu hava limanını bizim üçün
əlamətdar edən faktlardan biri də yeni
istifadəyə verilən obyektin açılışında
Azərbaycan və Türkiyənin dövlət
başçılarının iştirak etməsi idi. Ötən
il oktyabrın 26-da keçirilən açılış
mərasimində Azərbaycan Prezidenti

Britaniya Parlamentinin Azərbaycan
qrupu Ermənistanın törətdiyi
təxribatla əlaqədar bəyanat yayıb
Böyük Britaniya Parlamentinin Azərbaycan qrupu dövlət sərhədində
Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi genişmiqyaslı təxribatla əlaqədar
bəyanat yayıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda
Ermənistanın sentyabrın 13-də ErmənistanAzərbaycan sərhədi boyunca Azərbaycanın
suveren ərazisinə yeni qəddar hücumlar təşkil
etməsi və bu təxribatların günahsız mülki
şəxslərə, infrastruktura və Azərbaycan Ordusuna qarşı yönəldiyi qeyd olunub.
Bildirilib ki, bu hücumlar Qarabağ bölgəsinə
deyil, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış suveren sərhədlərinə yönəlib və tamamilə
əsassız olub.
Böyük Britaniya Parlamentinin Azərbaycan
qrupu baş verən son hadisələrə görə
Ermənistanı ən sərt şəkildə qınadığını bəyan
edib və münaqişə nəticəsində hər iki tərəfində
itkilərə görə dərin narahatlığını ifadə edib.
Qrup Ermənistanı Avropa İttifaqının
himayəsi ilə aparılan normallaşma prosesinə
sadiqlik nümayiş etdirməyə və dialoqu bərpa
etməyə çağırıb.
“Son hadisələr etimad tellərini sarsıdır və biz Ermənistanı münaqişədən sonra qalan məsələlərin həllinə nail olmaq
üçün Azərbaycanla konstruktiv və vicdanlı
işləməyə, ən əsası, minalanmış ərazilər, itkin
düşmüş Azərbaycan vətəndaşları haqqın-

da məlumatların paylaşılmasına və blokun
açılmasına çağırırıq. Ermənistan regional sülh
üçün bu nadir imkan pəncərəsi bağlananadək
sülh prosesinə yenidən qoşulmalıdır”, - deyə
bəyanatda vurğulanıb.
Eyni zamanda, 2022-ci il 31 avqust tarixli
Brüssel görüşü zamanı hər iki tərəfin qəbul
etdiyi yekun hərtərəfli sülh sazişi üzərində birgə
işi intensivləşdirməyin və görüşdə qaldırılan
məqamlar üzərində işin davam etdirilməsinin
vacibliyi diqqətə çatdırılıb.
Qrup tərəfindən verilən bəyanatda, həmçinin
qeyd olunub: “Beynəlxalq ictimaiyyətin, o
cümlədən Böyük Britaniyanın Ermənistanı qınamasına və onu son müharibə cinayətlərinə görə
məsuliyyətə cəlb etməsinə çox təcili ehtiyac var.
Biz təcili olaraq Böyük Britaniya hökumətindən
Ermənistanın təcavüzünə dərhal son qoyulmasını tələb etmək üçün digər dövlətlərə qoşulmağı xahiş edirik. Biz, eyni zamanda, Böyük
Britaniya hökumətindən onun öz maraqları üçün
həyati əhəmiyyət kəsb edən regionda davamlı
sülhə nail olmaq naminə Aİ-nin vasitəçiliyi ilə
normallaşma prosesinə qəti siyasi dəstəyini
verməsini xahiş edirik”.

İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan iştirak etmiş və
hava limanının rəmzi açılışını bildirən
lenti kəsmişdilər.
O zaman dövlət başçılarına məlumat
verilmişdi ki, “Qarabağın hava qapısı”
adlandırılan Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanı ən müasir səviyyədə inşa
olunub. Hava limanının istənilən tip hava
gəmisini qəbul etmək imkanları var.
Uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3000,
eni isə 60 metrdir. Hava limanının müasir
infrastrukturla təchiz olunan terminalı
saatda ən azı 200 sərnişinin buraxılışına
imkan verir. Burada görülən bütün işlər
beynəlxalq norma və standartlara uyğun
şəkildə həyata keçirilmişdir.
Xatırladaq ki, hava limanının
ətrafında geniş abadlıq-quruculuq işləri
aparılıb. Burada avtomatlaşdırılmış
sistemlərlə təchiz olunan Hava
Hərəkətini İdarəetmə qülləsi tikilib. Bu
isə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında
ICAO və IATA standartlarına müvafiq
qaydada uçuşların başlanmasını
mümkün edir. Hava limanında baqaj
konveyerləri, qeydiyyat sistemi, VIP
zallar, mağazalar, restoranlar və digər
zəruri məntəqələr yaradılıb. Burada
sərnişinlərin rahatlığı üçün bütün
meyarlar diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Yəni Azərbaycan hər addımda
dünya ictimaiyyətinə sübut edir ki, biz
qurub yaradan, inkişafa, tərəqqiyə
zəmin yaradan xalqıq. Ermənilər isə
qurulmuş hər nə varsa, hamısını viranə
qoyan, yandırıb yaxan, tarixi, dini
abidələri , hətta təbiəti də məhv edən
xalq olduqlarını dəfələrlə sübut ediblər.
Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə
xatırladıb ki, biz ermənilər kimi deyilik:
“Biz bundan sonra da qurub-yaratmaq,
bərpa etmək, inkişafa yol açmaq kimi
milli keyfiyyətlərimizə sadiq olacağıq”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri
mütəmadi xarakter daşıyır. Zəfər savaşından sonra bu bölgənin inkişafı dövlətin
prioritet məsələsidir. Görülən və planlaşdırılan hər bir iş birbaşa dövlət başçısının
nəzarətindədir. Ölkə rəhbərinin Laçın səfəri isə xüsusi önəm daşıyır. Yenə də
infrastruktur layihələri və geniş tikinti-quruculuq işləri əsas diqqət mərkəzində
saxlanılır.

Prezident Laçın zirvəsindən
dövlətimizin qüdrətini nümayiş etdirdi
Səfər çərçivəsində Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində salınan
xüsusi əhəmiyyətə malik uzunluğu 76,3
kilometr olan Kəlbəcər–Laçın avtomobil yolunun
inşası ilə tanış olan ölkəmizin başçısı daha
sonra “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
tərəfindən Laçın şəhərində inşa ediləcək
“Laçın” Qovşaq Yarımstansiyasının təməlqoyma
mərasimində iştirak edib.
Ümumi gücü 80 meqavatamper olacaq
qovşaq funksiyasını daşıyacaq strateji
əhəmiyyətə malik bu yarımstansiya istifadəyə
veriləndən sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
enerjinin verilişində fasilə yaranmayacaq.
Səfər zamanı ictimaiyyət tərəfindən
daha maraqla qarşılanan hadisə Prezident
İlham Əliyevin Laçın şəhərində müqəddəs
bayrağımızın ucaldılmasından sonra dərin
məzmunlu çıxışı oldu. Bu çıxışında ölkə başçısı
44 günlük Vətən müharibəsinin sonunda
Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza
atmasından, Azərbaycanın tarixi zəfərindən
danışaraq, şəhidlərimizin canı-qanı bahasına,
qəhrəman ordumuzun fədakarlığı sayəsində
hazırda bu tarixi torpaqlarda olduğumuzu
bildirdi.
Qarabağla bağlı bütün danışıqlarda Azərbaycan
xalqının işğalla barışmayacağını təkrar-təkrar
söyləyən Prezident diplomatiyanın əldə
edə bilmədiyi problemi hərb yolu ilə aradan
qaldıran qalib sərkərdə kimi Laçında önəmli
mesajlar verdi. Bu həm də Azərbaycan xalqının
haqq davasının dünyaya səsləndirilməsi idi.
Çıxışında Azərbaycanın hər zaman sülh
tərəfdarı olduğunu vurğulayan Prezident
İlham Əliyev bildirdi ki, beynəlxalq təşkilatlar,
BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası, ATƏT işğalçı
dövləti məcbur edərək, Azərbaycanın tarixi
torpaqlarından çıxarmağa borclu və işğalçı
Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq etməli idi.
Təəssüf ki, bunların heç biri yerinə yetirilmədi.
Görünən o oldu ki, münaqişəni ədalətli həll
etmək məsuliyyətini üzərinə götürən bu
təşkilatlar tərəfindən Azərbaycanın haqq işinə
biganəlik göstərilərək, işğalıçının niyyətinin
əbədiləşdirilməsinə çalışıldı. Buna görə də
müharibədə məsuliyyət daşıyan tərəflərdən biri
də məhz beynəlxalq təşkilatlar və Ermənistanı
himayə edən siyasi qüvvələr idi.
Müzəffər Ali Baş Komandan Azərbaycanın
öz torpaqlarını azad etmək gücündə olduğunu
və Aprel döyüşlərində bunu sübuta yetirdiyini
yada salaraq, düşmənin bütün bu dərslərdən
nəticə çıxarmadığını bildirdi. Faktiki olaraq ərazi
bütövlüyünü təmin etmək üçün Azərbaycana
müharibədən başqa yol saxlanılmadı və
qəhrəman ordumuz düşmənin xain planını
pozdu. Rəzil və miskin duruma salınan
Ermənistanın “əfsanəvi ordusu” diz çökdü,
rüsvayçı təslimçilik sənədinə imza atdı. Hətta
tam qalib durumda da Azərbaycan sülhpərvər
siyasətinə saduq qaldı. Kapitulyasiya aktının
nəticəsində Ermənistan Ağdam, Kəlbəcər və
Laçın rayonlarından öz qoşunlarını çıxarmalı idi
və buna əməl etdi. Bu ilin 26 avqust tarixində
isə Laçın şəhəri ilə birlikdə Zabux və Sus
kəndləri də işğalçılardan tamamilə təmizləndi.
Bu gün Azərbaycan ərazi bütövlüyünü

təmin etmiş, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
genişmiqyaslı quruculuq işləri aparan dövlət
olaraq gücünü həm dosta, həm də düşmənə
göstərməkdədir. Prezident də çıxışında bu
gücü xüsusi olaraq qeyd edərək bildirdi ki,
müharibədə zəfərimiz xalqın birliyi nəticəsində
olub və hazırda quruculuq-abadlıq işlərini
apararkən bizi gücləndirən xalqın iradəsi,
dəstəyidir.
Ölkə rəhbərinin çıxışında yer alan xüsusi
məqam sərhəddə yaranan son gərginliklə bağlı
mesajlar idi. Prezident Azərbaycana qarşı
yönələn ittihamlara konkret faktlarla cavab
verdi.
Dövlət başçısı hər hansı sərhəd pozulmasının
gülünc arqument olduğunu əsaslı şəkildə
rədd edərək bildirdi ki, bizim sərhədimizin
delimitasiyası reallaşdırılmadan heç kim deyə
bilməz sərhəd haradan keçir. Bu vaxta qədər
sərhədlərin qarşılıqlı olaraq tanınmamasının
günahkarı isə birmənalı olaraq Ermənistandır.
Azərbaycanın müzakirələrə hazır olduğunu,
delimitasiya üzrə Azərbaycan–Ermənistan
komissiyalarının işinə məsuliyyətlə yanaşdığını
bildirən Prezident İlham Əliyev çıxışında
Ermənistanın müzakirələrə konstruktiv
yanaşmadığını açıq şəkildə bəyan etdi.
Bu gün də düşmənin qərəzli və sülhdən
yayınan mövqe ortaya qoymaqla bölgədə
sabitliyi təhlükə altında saxladığını söyləyən
dövlət başçısı Laçında üçrəngli bayrağımızın
əbədi dalğalanacağını bəyan etdi. Ölkə rəhbəri
Azərbaycanın öz suverenliyini hər zaman
qorumaq gücündə olduğunu və bundan sonra
baş verəcək hər hansı hərbi münaqişənin
günahkarının sülh sazişindən yayınan
Ermənistanın və onun xarici himayədarlarının
olduğunu vurğuladı.
Prezidentin Laçın səfəri və buradan verdiyi
mesajlar Azərbaycanın gücünün növbəti
nümayişi idi. Azərbaycan lideri bir daha
dünyaya bəyan etdi ki, sülhpərvər siyasətinə
sadiq qalan ölkəmiz ərazi bütövlüyü və
suverenlik məsələsində heç kimə zərrə qədər
də güzəştə getməyəcək.
Əgər Ermənistan sülh sazişinin
imzalanmasından yayınmaqda davam edərsə
və yenidən hərbi təxribatlara əl atarsa, bunun
cavabı layiqincə veriləcək. Laçın coğrafi
baxımdan Azərbaycanın yüksək relyefə malik
bir bölgəsidir, Azərbaycan Prezidenti bu
zirvədən həm də dövlətimizin qüdrətini nümayiş
etdirdi.

Rəşad MAHMUDOV,
Milli Məclisin deputatı,
tibb elmləri doktoru

Ermənistan tərəfinin Kəlbəcər istiqamətində
təxribat törətmək cəhdinin qarşısı alınıb
Sentyabrın 22-si gecə saat 02:00
radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət
sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində
növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd edib.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, qarşı tərəf Kəlbəcər
istiqamətində yerləşən bölmələrimizi iriçaplı
silahlardan, qumbaraatan və minaatanlardan
atəşə tutub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin
diversiya qrupu həmin ərazilərdə dərə boşluqlarını minalamaqla bölmələrimizə basqın etməyə
cəhd göstərib.

Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən
görülən cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf
geri çəkilməyə məcbur edilib.
Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi sentyabrın 21-də Azərbaycan Ordusunun bölmələri
tərəfindən guya atəş açılması barədə dezinformasiya yaymaqla gecə saatlarında törətdikləri
təxribata zəmin yaratmağa çalışıb.
Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib
ki, Azərbaycan–Ermənistan dövlət sərhədində
baş verən növbəti gərginliyə görə də bütün
məsuliyyət məhz Ermənistanın hərbi-siyasi
rəhbərliyinin üzərinə düşür.

Laçın şəhəri, Zabux və Sus
kəndləri yenidən qurulacaq
Möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz işğalçı Ermənistan
üzərində tarixi Qələbədən bir həftə sonra dövlət başçımız və
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva işğaldan azad
edilmiş ərazilərə səfər etdilər. Xatırladım ki, ilk səfər Füzuli və
Cəbrayıl rayonlarına oldu. Həmin gündən yenidənqurma, tikinti
və bərpa işlərinə start verildi. O vaxtdan iki ilə yaxın vaxt keçir.
Bu qısa müddətdə Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan
yenidənqurma işləri dünya ictimaiyyətini də heyrətləndirib.
Budur, dövlət başçımız işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizə səfərlərini
davam etdirir. Budəfəki səfər Laçın
rayonunadır. Bu səfər də beynəlxalq
aləmdə maraqla qarşılanıb. Axı bir həftə
əvvəl həmin ərazilərdə qızğın döyüşlər
gedirdi. Erməni hərbi birləşmələrinin
bölmələri Laçında növbəti dəfə
təxribat törətmişdi. Məlum olduğu
kimi, sentyabrın 12-dən 13-nə keçən
gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələri Azərbaycan–Ermənistan
dövlət sərhədinin Daşkəsən,
Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində
genişmiqyaslı təxribat törətmişdi. Qarşı
tərəfin Basarkeçər, İstisu, Qarakilsə

və Gorus yaşayış məntəqələri
istiqamətində yerləşən bölmələri
tərəfindən Azərbaycan Ordusunun
Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın
rayonları ərazisindəki bəzi mövqelər,
sığınacaqlar və dayaq məntəqələri
müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən
minaatanlardan intensiv atəşə tutuldu.
Nəticədə şəxsi heyət arasında itkilər
olmuş, hərbi infrastruktura ziyan
dəymişdi. Azərbaycan Ordusu bu dəfə
də Ermənistan silahlı qüvvələrinə ciddi
zərbələr endirdi. Nəticədə erməni
silahlı birləşmələrinin çoxlu sayda canlı
qüvvəsi məhv edildi, hərbi infrastruktur
darmadağın olundu və strateji

əhəmiyyətli yüksəkliklər qəhrəman
ordumuzun nəzarətinə keçdi.
Həmin toqquşmadan bir həftə
sonra dövlət başçımızın Laçın
şəhərində Azərbaycan Bayrağını
ucaltması, rayonun küçələrində heç
kimdən qorxmadan, çəkinmədən
cəsarətlə gəzməsi dünyaya bir mesaj
idi: Qarabağ Azərbaycandır! Dövlət
başçımız bu yerlərin də tezliklə
abadlaşdırılacağını bildirdi. Dedi ki,
indi isə vaxt gəlib çatıb ki, biz Laçın
şəhərini bərpa edək. Artıq buna hazırlıq

işləri görülür: “Mən avqustun 26-dan
dərhal sonra buraya bir neçə qrup
göndərmişəm, bütün yaşayış fondunun
təhlili, uçotu aparılacaqdır, dəymiş ziyan
hesablanacaqdır”.
İlk növbədə, Prezident bildirdi ki,
təxirəsalınmaz işlərin görülməsi üçün
təkliflər hazırlanacaq. Laçın şəhəri,
Zabux kəndi, Sus kəndi, yenidən
qurulacaq. Dövlət başçımız buna tez
bir zamanda nail olacağımıza əminliyini
bildirdi. Çünki Vətən müharibəsindən
sonra bu günə qədər keçən dövr
ərzində görülən işlər, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdəki tikinti-bərpa
işləri, genişmiqyaslı quruculuq və
yenidənqurma bir daha təsdiqləyir
ki, biz öz diyarımızı, Vətənimizi öz
hesabımıza bərpa edirik və edəcəyik.
Xatırladım ki, Prezident İlham
Əliyevin 22 sentyabr 2022-ci il tarixli
sərəncamı ilə Laçın rayonu, Zabux
kənd tam orta məktəb binasının
layihələndirilməsi, əsaslı təmiri və
bərpası məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il dövlət
büdcəsində işğaldan azad olunmuş
ərazilərin yenidən qurulması və bərpası
üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən
Azərbaycan Respublikasının Elm və
Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 300,0 (üç
yüz) min manat ayrılıb.

Çingiz QƏNİZADƏ,
Demokratiya və İnsan Hüquqları
Komitəsinin sədri, hüquq üzrə
fəlsəfə doktoru
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23 sentyabr 2022-ci il, cümə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2022-ci il 22 sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi informasiya sistemi haqqında
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Əsasnamə Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi
informasiya sisteminin (bundan sonra ─
Sistem) formalaşdırılmasının, aparılmasının, arxivləşdirilməsinin və digər dövlət
informasiya sistemləri və ehtiyatları ilə
inteqrasiya olunmasının hüquqi, təşkilati
və texnoloji əsaslarını müəyyən edir.
1.2. Sistem yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi və avtomobil yollarından
istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar və həmin xətaları törətmiş
şəxslər barədə məlumatların uçotunu,
sistemləşdirilməsini və saxlanılmasını, yol
hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak edən dövlət orqanlarının
(qurumlarının) səlahiyyətlərinə aid zəruri
informasiya ilə təminatını, avtomatlaşdırılmış sənədləşmə, sorğu və təhlil işlərinin
həyata keçirilməsini, hesabatların hazırlanmasını və təqdim edilməsini təmin edir.
1.3. Sistemin informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və onlardan istifadə
edilməsi Azərbaycan Respublikası İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin, “Yol hərəkəti haqqında”, “İnformasiya əldə etmək haqqında”,
“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında”, “Fərdi
məlumatlar haqqında” və “Elektron imza
və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan
Respublikası qanunlarının, habelə “Dövlət
informasiya ehtiyatları və sistemlərinin
formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi və elektron hökumətlə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr
tarixli 263 nömrəli Fərmanının və digər
normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət
olunmaqla həyata keçirilir.
1.4. Sistem Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətidir.
1.5. Bu Əsasnamənin məqsədləri
üçün istifadə olunan anlayışlar “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” və “Fərdi
məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il
12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət informasiya
ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və
arxivləşdirilməsi Qaydaları”nda (bundan
sonra ─ Qaydalar), eləcə də Azərbaycan
Respublikasının digər normativ hüquqi
aktlarında nəzərdə tutulmuş mənaları
ifadə edir.
1.6. Sistemdə toplanılmış fərdi
məlumatların işlənilməsinin məqsədi yol
hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
sahəsində effektiv tədbirlərin görülməsidir.
Fərdi məlumatların Sistemdə toplanılması
və işlənilməsi “Fərdi məlumatlar haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq həyata keçirilir.
1.7. Sistemin fəaliyyətinin təşkili, idarə
olunması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
xərclər dövlət büdcəsindən Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin hesabına daxil olan vəsait və normativ hüquqi
aktlarda nəzərdə tutulmuş digər mənbələr
hesabına maliyyələşdirilir.
1.8. Sistemdən istifadə ödənişsizdir.
1.9. Sistemin formalaşdırılmasına, aparılmasına, inteqrasiyasına və
arxivləşdirilməsinə dair bu Əsasnamə ilə
tənzimlənməyən digər məsələlər Qaydalara uyğun olaraq həll edilir.
2. Əsas anlayışlar
2.0. Bu Əsasnamədə istifadə olunan
əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə
edir:
2.0.1. istifadəçi ─ normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş qaydada Sistemdən
informasiya əldə etmək və ya istifadə
etmək hüququ verilmiş dövlət orqanları
(qurumları), yerli özünüidarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər;
2.0.2. sahib ─ normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş qaydada Sistem
üzərində sahiblik və istifadə hüququnu
həyata keçirən, habelə Sistemin aparılmasını təmin edən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi;
2.0.3. operator ─ sahibin normativ
hüquqi aktlarla müəyyən edilən həcmdə
və şərtlərlə Sistemin fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi üzrə hüquq və vəzifələrini
həvalə etdiyi struktur qurum;
2.0.4. elektron kabinet – istifadəçinin
özü barəsindəki məlumatlarla tanış olmasını, onları əldə etməsini və
dəyişdirməsini, xidmətlərdən istifadə
etməsini, həmçinin sahib və operator ilə
qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən fərdi elektron səhifə.
3. Sistemin fəaliyyət prinsipləri
3.0. Sistem Qaydaların 2.1-ci bəndində
qeyd edilən prinsiplər nəzərə alınmaqla
formalaşdırılır və aşağıdakı prinsiplər
əsasında fəaliyyət göstərir:
3.0.1. istifadə rahatlığı – Sistemdən
istifadənin və məlumat mübadiləsinin rahat, əlavə əməliyyatlar aparılmadan təmin
edilməsi;
3.0.2. fasiləsizlik – aparılan təşkilati, inzibati, texniki və digər dəyişikliklərdən asılı
olmayaraq Sistemin fəaliyyətinin fasiləsiz
həyata keçirilməsi;
3.0.3. funksionallıq və davamlı
inkişaf – Sistemin inkişaf etdirilməsi
imkanını təmin edən proqram-texniki
komponentlərin olması, ən son texnologi-

yalardan istifadə edilməklə Sistemin daim
təkmilləşdirilməsi;
3.0.4. operativlik – məlumat
mübadiləsinin və Sistemin bu
Əsasnamənin 1.2-ci bəndində qeyd edilən
funksiyalarının sürətli şəkildə həyata
keçirilməsi;
3.0.5. şəffaflıq – Sistemin fəaliyyətində
aşkarlığın və hesabatlılığın təmin edilməsi.
4. Sistemin texniki-texnoloji infrastrukturu
4.1. Sistemin texniki-texnoloji infrastrukturu aşağıdakı əsas komponentlərdən
ibarətdir:
4.1.1. proqram-texniki vasitələr və
proqram təminatı, o cümlədən mobil
tətbiq;
4.1.2. telekommunikasiya qurğuları və
kanalları;
4.1.3. Sistemin əsas və ehtiyat
mərkəzləri;
4.1.4. Sistemin informasiya ehtiyatı və
onun idarəetmə paneli;
4.1.5. Sistemin test mühiti.
4.2. Proqram-texniki vasitələr və proqram təminatı Sistemin bu Əsasnamənin
1.2-ci bəndində qeyd edilən funksiyalarının həyata keçirilməsini, fəaliyyətinin
etibarlılığını və təhlükəsizliyini, habelə
istifadəçilərin Sistemdən istifadəsini və
məlumat mübadiləsini təmin edir.
4.3. Sistem fəaliyyətinin etibarlılığını
və təhlükəsizliyini, operativ və keyfiyyətli
məlumat mübadiləsini təmin edən dayanıqlı, mühafizəli, yüksəkötürücülü fiber-optik əsas və digər ehtiyat telekommunikasiya qurğularına və xətlərinə malikdir.
4.4. Ehtiyat mərkəz Sistemin fəaliyyətinin dayanıqlılığını və
təhlükəsizliyini təmin etmək, habelə
Sistemdə formalaşdırılan, Sistemə daxil
edilən və göndərilən məlumatların ehtiyat
surətlərini saxlamaq məqsədilə yaradılır.
4.5. Sistemdə formalaşdırılan,
Sistemə daxil edilən və göndərilən
məlumatlar Sistemin informasiya ehtiyatında saxlanılır.
4.6. Sistemin idarəetmə paneli informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılmasını
və idarə edilməsini, o cümlədən həmin
informasiya ehtiyatlarından istifadəni təmin
edir.
4.7. Sistemin mobil tətbiqi
istifadəçilərin Sistemin fəaliyyətində iştirakını və Sistemdən istifadəsini təmin edir.
4.8. Sistemdə aparılan dəyişikliklərin
yoxlanılması test mühitində həyata keçirilir.
4.9. İnformasiya sisteminə daxil
edilən məlumatların etibarlılığının və
təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə
İnformasiya sisteminin istifadəçiləri
İnformasiya sisteminə “Vahid Giriş
Sistemi”ndən (“ASAN Login”) istifadə
etməklə daxil olmalı, sistemdə identifikasiya olunmalı və eyniləşdirilməlidirlər.
4.10. Sistem üzrə məlumatların
təhlükəsiz şəkildə daxil edilməsi, saxlanılması, ötürülməsi, məhv edilməsi üçün
mühafizə vasitələrinin və üsullarının
istismar və texniki sənədlərə uyğunluğu
barədə müvafiq sənəd olmalıdır. Sistem
istismar və texniki sənədlərə uyğun quraşdırılmalı və istismara verilməlidir.
5. Sistemin strukturu
5.1. Sistem aşağıdakı altsistemlərdən
ibarətdir:
5.1.1. idarəetmə və mühafizə altsistemi;
5.1.2. informasiya mübadiləsi altsistemi;
5.1.3. sorğu, təhlil, hesabat altsistemi;
5.1.4. proqnozlaşdırma və monitorinq
altsistemi;
5.1.5. blanklar altsistemi;
5.1.6. audit altsistemi.
5.2. Sistemin istismarını təmin edən,
o cümlədən digər informasiya sistemləri
üzrə inteqrasiya və məlumat mübadiləsini
həyata keçirən altsistemlər, aparatlar,
proqramlar və digər texniki vasitələr Sistemin Mərkəzi Serverlər Kompleksini təşkil
edir.
6. Sistemin funksiyaları
6.1. Sistem vasitəsilə aşağıdakılar
həyata keçirilir:
6.1.1. Sistem vasitəsilə nəqliyyat
vasitələrinin dövlət qeydiyyatının, təkrar
dövlət qeydiyyatının aparılması, qeydiyyat şəhadətnamələrinin doldurulması və
verilməsi;
6.1.2. Sistem vasitəsilə nəqliyyat
vasitələrini idarəetmə hüququnun
verilməsi üçün imtahanların təşkili,
sürücülük vəsiqələrinin doldurulması və
verilməsi;
6.1.3. Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə
uyğun olaraq xarici dövlətin səlahiyyətli
orqanı tərəfindən verilmiş və Azərbaycan
Respublikasında istifadə edilən sürücülük
vəsiqələri barədə məlumatların Sistemə
daxil edilməsi;
6.1.4. nəqliyyat vasitələrinin
özgəninkiləşdirilməsi və girov qoyulması barədə məlumatların Sistemə daxil
edilməsi;
6.1.5. baxılması Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin vəzifəli
şəxslərinin səlahiyyətinə aid yol hərəkəti
qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi və avtomobil yollarından
istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə tərtib
edilmiş inzibati xəta haqqında protokollar və həmin xətalar haqqında işlər
üzrə qəbul edilən qərarlar, o cümlədən
məhkəmə qərarları, onların icrası barədə
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məlumatların Sistemə daxil edilməsi;
6.1.6. balla qiymətləndirilən inzibati
xətalara görə sürücülər barəsində təyin
edilən cərimə balları, toplanmış ballar
haqqında məlumatların Sistemə daxil
edilməsi;
6.1.7. axtarışı və ya saxlanılması
barədə qərar qəbul edilmiş nəqliyyat
vasitələrinə dair məlumatların Sistemə
daxil edilməsi;
6.1.8. mövcud olan dövlət qeydiyyat
nişanlarının rəqəm və ya hərf kombinasiyaları barədə məlumatların Sistemə daxil
edilməsi;
6.1.9. nəqliyyat vasitələrinin aqreqat (mühərrik, şassi, ban) nömrələri və
rəngi barədə məlumatların Sistemə daxil
edilməsi;
6.1.10. nəqliyyat vasitələrini
idarəetmə hüququ olan şəxslərin belə
hüququnun məhdudlaşdırılması və ya
bu hüquqdan məhrum edilməsi barədə
məlumatların Sistemə daxil edilməsi;
6.1.11. yol-nəqliyyat hadisələri, onların
iştirakçısı olmuş nəqliyyat vasitələri,
hadisə nəticəsində maddi zərər dəymiş
nəqliyyat vasitələri (foto və video
görüntüləri əlavə edilməklə) və xəsarət almış şəxslər barədə məlumatların Sistemə
daxil edilməsi;
6.1.12. Azərbaycan Respublikası
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 125.5-ci,
127-1.4-cü və 127-1.6-cı maddələrində
nəzərdə tutulmuş məlumatların Sistemə
daxil edilməsi;
6.1.13. foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin
köməyi ilə aşkar edilmiş inzibati tənbeh
vermə haqqında elektron qərarın əlavə
edilmiş materiallarla birlikdə Sistem
vasitəsilə kağız daşıyıcıda çap olunaraq,
“Poçt haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş sifarişli poçt göndərişi ilə çatdırılması məqsədilə
həmin sənədlərin Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki “Azərpoçt” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətə verilməsinin təmin
edilməsi;
6.1.14. Sistem vasitəsilə Azərbaycan
Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
127-2.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
məlumatların Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
başçısının tabeliyindəki Bakı Nəqliyyat
Agentliyinə ötürülməsinin təmin edilməsi;
6.1.15. Sistem vasitəsilə nəqliyyat
vasitəsinin dövlət texniki baxışından
keçirilməsi barədə elektron talonun,
Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 122.1-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş inzibati tənbeh vermə haqqında elektron qərarın real vaxt rejimində,
xüsusi texniki vasitələrin məlumatları
əlavə edilməklə, habelə həmin Məcəllənin
125.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
məlumatların Azərbaycan Respublikası
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nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “ASAN
ödəniş” sistemi haqqında Əsasnamə”nin
tələblərinə uyğun olaraq “ASAN ödəniş”
sisteminə göndərilməsi;
6.1.16. Sistem vasitəsilə mövcud
dövlət qeydiyyat nişanlarının rəqəm və ya
hərf kombinasiyaları üzrə dövlət qeydiyyat
nişanlarının verilməsi;
6.1.17. Sistem vasitəsilə nəqliyyat
vasitələrinin dövlət texniki baxışından
keçirilməsi barədə elektron talonların tərtib
olunması, habelə dövlət texniki baxışı zamanı nəqliyyat vasitələrində “Yol hərəkəti
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa 1 saylı Əlavədə nəzərdə tutulmuş nasazlıqlar aşkar edildikdə nəqliyyat
vasitəsinin sahibinə həmin nasazlıqlar
barədə bildirişlərin verilməsi, eləcə də
dövlət texniki baxışından sonra beynəlxalq
sərnişin və yük daşımalarında iştirak
edən nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin
müraciəti əsasında onlara, həmçinin kağız
daşıyıcıda dövlət texniki baxış talonunun
verilməsi;
6.1.18. Sistem vasitəsilə yol hərəkəti
qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi və avtomobil yollarından
istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati
xətaların aşkarlanmasında istifadə olunan
foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına
malik xüsusi texniki vasitələrin, elektron
tərəzilərin və parkomatların göstəricilərinin
ilkin mənbədən real vaxt rejimində əldə
edilməsi, emalı, sənədləşdirilməsi və icraya yönəldilməsi;
6.1.19. Sistem vasitəsilə sorğu və
təlim işlərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada
aparılması;
6.1.20. Sistem çərçivəsində verilən
sənəd blanklarının və bu blankların
hərəkətinin uçotu;
6.1.21. Sistemdaxili audit fəaliyyətinin
aparılması;
6.1.22. müvafiq statistik məlumatların
və hesabatların hazırlanması.
6.2. Operatorun əməkdaşları bu
Əsasnamənin 6.1-ci bəndində qeyd edilən
tədbirlərin görülməsi üçün gücləndirilmiş
elektron imza vasitəsilə eyniləşdirildikdən
sonra Sistemə daxil olurlar.
6.3. Sistemə daxil edilən məlumat
və sənədlər, habelə Sistem vasitəsilə
verilən məlumat və sənədlər operatorun
əməkdaşlarının gücləndirilmiş elektron

imzası ilə təsdiq edilir.
6.4. Dövlət informasiya ehtiyatlarına
və sistemlərinə malik olan dövlət orqanlarının (qurumlarının) Sistemdən istifadəsi
onların informasiya ehtiyatları və sistemləri
Qaydaların 4-cü hissəsinə uyğun olaraq
Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə
inteqrasiya edildikdən sonra məlumat
mübadiləsinin həyata keçirilməsi yolu ilə
təmin edilir.
6.5. Sistemin fəaliyyətində iştirak
edən və informasiya sistemlərinə və
ehtiyatlarına malik olmayan dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən Sistemdən
məlumatın elektron qaydada əldə
edilməsi gücləndirilmiş elektron imza ilə
eyniləşdirildikdən sonra elektron kabinet
vasitəsilə həyata keçirilir.
7. Sistemə informasiya sistemlərinin
inteqrasiyası və məlumat mübadiləsinin
təşkili
7.1. Sistemin digər dövlət informasiya
sistemləri və ehtiyatları ilə inteqrasiyası,
habelə məlumat mübadiləsinin təşkili Qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir.
7.2. Sistem ilə digər dövlət informasiya sistemləri və ehtiyatları arasında
məlumat mübadiləsinin real vaxt rejimində
həyata keçirilməsi mümkün olmadıqda,
məlumatlar Sistemə elektron kabinet
vasitəsilə daxil edilir.
7.3. Məlumat-axtarış işlərinin operativliyini və səmərəliliyini artırmaq
məqsədilə “Giriş-çıxış və qeydiyyat”
idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumataxtarış sistemindən aşağıda qeyd edilən
məlumatlar Sistemə ötürülür:
7.3.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına verilmiş şəxsiyyət
vəsiqələri barədə məlumatlar;
7.3.2. əcnəbilərin və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində olmaq və ya yaşamaq hüququnu təsdiq edən sənədlər,
o cümlədən qaçqın vəsiqəsi ilə bağlı
məlumatlar;
7.3.3. əcnəbilərin və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərin, o cümlədən Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarının Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin himayəyə götürdüyü əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyata
alınması haqqında məlumatlar;
7.3.4. axtarışda olan şəxslər barədə
məlumatlar.
7.4. Əlaqəli fəaliyyət çərçivəsində
Sistemə təqdim olunan məlumatlar aşağıdakılardır:
7.4.1. nəqliyyat vasitəsinin icarə və ya
digər əşya hüquqlarına dair müqavilənin,
yaxud nəqliyyat vasitəsindən istifadə
edilməsi və ya ona dair sərəncam
verilməsi hüquqları ilə bağlı etibarnamənin
təsdiq edilməsi barədə məlumat, habelə
“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin
VI-I hissəsinə uyğun olaraq fiziki şəxslərin
qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan,
mobil telefon nömrəsi və olduğu halda
elektron ünvanı, həmçinin sürücülük
vəsiqəsinin nömrəsi, hüquqi şəxslərin
(dövlət qurumlarının) isə nəqliyyat
vasitəsinin idarə olunmasını həvalə etdiyi
şəxs barədə müvafiq məlumatlar;
7.4.2. gömrük rəsmiləşdirilməsindən
keçərək ölkəyə gətirilmiş nəqliyyat
vasitələri barədə məlumatlar;
7.4.3. baxılması səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) həvalə olunmuş
yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə
olan inzibati xətaların törədilməsinə görə
tərtib edilmiş inzibati xəta haqqında protokollar və həmin xətalar haqqında işlər
üzrə qəbul edilən qərarlar, o cümlədən
məhkəmə qərarları;
7.4.4. Azərbaycan Respublikası
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 125.2.2ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
SMS məlumatın nəqliyyat vasitəsinin
istifadəçisinə çatdırıldığı vaxt barədə
və nəqliyyat vasitəsinin istifadəçisinin
həmin Məcəllənin 125.2.1-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuş qaydada onun elektron
kabinetinə yerləşdirilmiş inzibati xəta haqqında iş üzrə qərarla və onun əlavələri ilə
tanış olduğu vaxt barədə məlumatlar;
7.4.5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 11 fevral tarixli 463
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “ASAN
ödəniş” sistemi haqqında Əsasnamə”nin
7.5-ci, 7.14-cü, 7.15-ci və 7.19-cu
bəndlərində qeyd edilən məlumatlar;
7.4.6. foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin
köməyi ilə aşkar edilmiş inzibati xətalara
görə çıxarılmış inzibati tənbeh vermə
haqqında elektron qərarın Azərbaycan
Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
57.1─57.5-ci maddələrində qeyd olunan
qaydada “Poçt haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda nəzərdə
tutulmuş sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə
rəsmi çatdırılması barədə məlumatlar;
7.4.7. fərdi parklanma talonuna dair
məlumatlar;
7.4.8. parklanmaya görə ödəniş
zamanı parkomatlarda baş vermiş texniki
nasazlıq səbəbindən ödəniş edilməsinin
mümkünsüzlüyü barədə məlumatlar;

7.4.9. Azərbaycan Respublikası
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin iriqabaritli
və ya ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinə
münasibətdə elektron tərəzilər və foto və
ya video qeydiyyat funksiyalarına malik
texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edilmiş
inzibati xətalar üzrə icraatın aparılması
qaydasını tənzimləyən 127-1.4-cü və
127-1.6-cı maddələrində qeyd olunan
məlumatlar;
7.4.10. yol hərəkəti qaydaları, yol
hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
və avtomobil yollarından istifadə qaydaları
əleyhinə olan inzibati xəta törətmiş şəxslər
tərəfindən ödənilmiş cərimələrə dair
məlumatlar;
7.4.11. hüquqi və fiziki şəxslər
tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlət
texniki baxışından keçirilməsi, nəqliyyat
vasitələrinin dövlət qeydiyyatı, sürücülük
vəsiqəsinin verilməsi üçün imtahanların
qəbuluna görə, sürücülük vəsiqəsinin
verilməsi və ya sürücülük vəsiqəsinin
dəyişdirilməsi, dövlət qeydiyyat nişanlarının və qeydiyyat şəhadətnaməsinin
verilməsi, avtomobil yollarının ayırma zolağında inşa edilən obyektlərdə təhlükəsiz
hərəkət sxemlərinin hazırlanması və
razılaşdırılması üçün ödənilmiş dövlət
rüsumları barədə məlumatlar;
7.4.12. məhkəmələr tərəfindən
nəqliyyat vasitəsi üzərinə qoyulmuş qadağa və məhdudiyyətlər barədə məlumatlar;
7.4.13. yol hərəkəti və nəqliyyat
vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma cinayətləri və bu cinayətləri törətmiş
şəxslər barədə çıxarılmış hökmlərlə bağlı
məlumatlar;
7.4.14. avtonəqliyyat vasitəsi
sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari
sığortasına münasibətdə standart sığorta
müqaviləsi üzrə “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
34-4.0.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
məlumatlar;
7.4.15. hüquqi şəxsin tam adı, VÖEN-i,
hüquqi ünvanı, qanuni təmsilçisi barədə
məlumatlar.
7.5. Yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə
olan inzibati xətaların aşkarlanmasında
istifadə olunan, foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki
vasitələr, elektron tərəzilər və parkomatlar
Sistemə inteqrasiya olunur.
8. Sahibin funksiyaları
8.0. Sistemin fəaliyyətinin təmin
edilməsi ilə bağlı sahib aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:
8.0.1. Sistemin idarə olunmasını təşkil
etmək və Sistemin funksional imkanlarının
artırılması istiqamətində tədbirlər görmək;
8.0.2. Sistemin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
işlərinin layihələrə, texniki reqlamentlərə
və normativ hüquqi aktlarla müəyyən
edilmiş tələblərə uyğun formada aparılmasına, dayanıqlı və fasiləsiz fəaliyyətinin
təmin olunmasına nəzarət etmək;
8.0.3. Sistemin formalaşdırılması,
istifadəsi və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübəni öyrənmək, bu
sahədə müvafiq qurumlarla (təşkilatlarla)
əməkdaşlıq etmək;
8.0.4. Sistemə daxil edilmiş
məlumatların mühafizəsi ilə bağlı zəruri
təşkilati və texniki tədbirlər görülməsinə,
məlumatların aktuallığına, etibarlılığına,
əlçatanlığına, tamlığına, konfidensiallığına,
o cümlədən Sistemdə olan məlumatlardan
yalnız öz xidməti vəzifələrinin yerinə
yetirilməsi məqsədilə istifadəyə,
məlumatların ehtiyat surətlərinin saxlanılmasına və qorunmasına nəzarət etmək,
informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak etmək;
8.0.5. Sistemdə dəyişikliklər,
təkmilləşdirmələr aparılması üçün operatora təkliflər vermək və onların həyata
keçirilməsinə nəzarət etmək;
8.0.6. tələb edilən sənədlər barədə
məlumatlar dövlət informasiya ehtiyatında və sistemində olduqda, həmin
məlumatların ilkin mənbədən əldə edilməsi
üçün operatorla birlikdə tədbirlər görmək;
8.0.7. Sistemə çıxışı olan, habelə onun
aparılmasında iştirak edən əməkdaşlarını
gücləndirilmiş elektron imza ilə təmin
etmək;
8.0.8. Sistemin fəaliyyətinin təmin
olunması ilə bağlı zəruri sənədləri
(məlumatları) əldə etmək üçün aidiyyəti

qurumlara sorğular vermək və həmin
qurumlardan belə sənədləri (məlumatları)
almaq;
8.0.9. Sistemdən istifadə və onun
funksiyaları ilə bağlı maarifləndirmə və
məlumatlandırma işləri aparmaq.
9. Operatorun funksiyaları
9.1. Operatorun Sistemin fəaliyyətinin
təmin edilməsi ilə bağlı funksiyaları aşağıdakılardır:
9.1.1. bu Əsasnamənin 6.1-ci
bəndində nəzərdə tutulan funksiyaların
həyata keçirilməsini təmin etmək;
9.1.2. Sistemdən sərbəst və maneəsiz
istifadəni, Sistemin dayanıqlı və fasiləsiz
fəaliyyətini təmin etmək, bu məqsədlə
Sistemin proqram kompleksinə texniki
nəzarəti həyata keçirmək və mütəmadi
texniki baxışlar təşkil etmək, Sistemdən
istifadə zamanı yaranan nasazlıqları
aradan qaldırmaq üçün təxirəsalınmaz
tədbirlər görmək;
9.1.3. Sistemin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
işlərini layihələrə, texniki reqlamentlərə və
normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilən
tələblərə uyğun formada aparmaq;
9.1.4. Sistemə daxil edilmiş və (və
ya) ötürülmüş məlumatların mühafizəsi
ilə bağlı zəruri təşkilati və texniki tədbirlər
görmək, məlumatların aktuallığını, etibarlılığını, əlçatanlığını, tamlığını, konfidensiallığını təmin etmək, o cümlədən Sistemdə
olan məlumatlardan yalnız öz xidməti
vəzifələrinin yerinə yetirilməsi məqsədilə
istifadə etmək, məlumatların ehtiyat
surətlərinin saxlanılmasını və qorunmasını
təmin etmək, informasiya təhlükəsizliyinin
təmini edilməsi üçün həyata keçirilən
tədbirlərdə iştirak etmək;
9.1.5. Sistemin komponentlərinin,
proqram təminatının təyinatı üzrə istismarını, texniki xidmətini, təmirini və
yenilənməsini təmin etmək;
9.1.6. Sistemin təhlükəsizliyi pozulduqda, əsas avadanlıqda hər hansı qəza
(xəta) baş verdiyi halda qəzanın (xətanın)
dərhal aradan qaldırılması üçün tədbirlər
görmək, bu mümkün olmadıqda Sistemin
ehtiyat mərkəzinin fəaliyyətə başlamasını
təmin etmək;
9.1.7. sahibin təklifləri əsasında
Sistemdə dəyişikliklər edilməsi və
təkmilləşdirmələr aparılması üçün tədbirlər
görmək;
9.1.8. sahibin müraciəti əsasında, normativ hüquqi aktlarda edilən dəyişikliklərə
əsasən proqram təminatında uyğunlaşdırmalar aparılmasını, eləcə də yeni proqram modullarının yazılmasını və sınaqlar
keçirilməsini təmin etmək;
9.1.9. Sistemin formalaşdırılması,
aparılması, inteqrasiyası, arxivləşdirilməsi
ilə bağlı rəsmi sənədləri və texniki
məlumatları sahibə təqdim etmək.
9.2. Operator aşağıdakı hallarda
Sistemin işçi yerlərinin fəaliyyətinin
məhdudlaşdırılmasına dair qərar qəbul
edir:
9.2.1. Sistemin infrastruktur
komponentlərinə və informasiya
təhlükəsizliyinə təhdidlər yarandıqda;
9.2.2. Sistemin infrastrukturuna dair
texniki məsələlərin həlli zamanı zərurət
yarandıqda;
9.2.3. Sistemə qeyri-qanuni daxilolma, istifadə və ya müdaxilə baş verdiyi
hallarda.
10. İstifadəçilərin
hüquqları və vəzifələri
10.1. İstifadəçilər Sistemin fəaliyyətinin
təmin edilməsi ilə bağlı aşağıdakı
vəzifələri həyata keçirirlər:
10.1.1. konfidensiallığın, o cümlədən
fərdi məlumatların qorunmasını, Sistemə
daxil edilən sənədlərin (məlumatların)
aktuallığını, tamlığını, etibarlılığını,
təhrifolunmazlığını təmin etmək;
10.1.2. Sistemin fəaliyyətinə zərər
gətirəcək, habelə onların fəaliyyətinin
ləngiməsinə və ya dayanmasına səbəb ola
biləcək hərəkətlərə yol verməmək;
10.1.3. operatorun sorğularını normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun
olaraq cavablandırmaq, habelə qeyd
edilən sorğular əsasında zəruri sənədləri
(məlumatları) ona təqdim etmək.
10.2. İstifadəçilərin Sistemin
fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı aşağıdakı hüquqları vardır:
10.2.1. elektron xidmətlərdən Sistem
vasitəsilə istifadə etmək;
10.2.2. Sistemin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı təkliflər vermək.
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Mühüm dövlət təsisatlarından olan
prokurorluq orqanlarında dövrün tələbinə
uyğun olaraq, mütəmadi həyata keçirilən
hüquq islahatlarının əsası da ümummilli
lider tərəfindən qoyulmuş və hazırda
cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən
davam etdirilməkdədir. Təsadüfi deyil
ki, Azərbaycanda hüquq sahəsində,
o cümlədən prokurorluq orqanlarında həyata keçirilən islahatlar aparıcı
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir.
Prezident İlham Əliyev 1 may 2020-ci
il tarixdə Kamran Əliyevi baş prokuror
vəzifəsinə təyinatla əlaqədar videoformatda qəbul edərkən verilən göstəriş
və tapşırıqlar prokurorluq orqanlarında
həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatların
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasını şərtləndirmişdir. Prokurorluqda yeni
çağırışlara uyğun olaraq işin səmərəliliyinin
artırılması istiqamətində islahatlar aparılmış, qurumun fəaliyyətini tənzimləyən
normativ-hüquqi baza yenilənmişdir.
Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, Prezident
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar nəticəsində ölkəmizdə vətəndaş
məmnunluğu ən yüksək həddə çatmaqla
yanaşı, dövlət siyasətinin prioritetlərindən
biri olmuşdur.
2020-ci ilin may ayından başlayaraq,
bu işin təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin
artırılması istiqamətində Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğu sistemində bir
sıra mühüm tədbirlər görülmüş, bu sahədə
müasir informasiya texnologiyalarından
geniş və səmərəli istifadə olunması təmin
edilmiş, habelə prokurorluqda və yerlərdə
vətəndaşlar qəbul edilməklə, qaldırılan məsələlərin yerində həlli və əsaslı
müraciətlərin təmin olunması istiqamətində
hərtərəfli tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Belə ki, dövlət başçısının tapşırıq və
tövsiyələrinə müvafiq olaraq baş prokuror tərəfindən respublikanın bölgələrində
ümumilikdə 18 qəbul həyata keçirilmiş, həmin qəbullar zamanı Lənkəran
şəhərində (Lənkəran, Astara, Lerik rayon
sakinləri) – 34, Ağdam rayonunda (Ağdam,
Ağcabədi və Laçın rayon sakinləri) – 116,
Füzuli rayonunda (Füzuli, Beyləqan və
Xocavənd rayon sakinləri) – 35, Ağstafa
rayonunda (Ağstafa, Qazax, Şəmkir və Tovuz rayon sakinləri) – 23, Bərdə rayonunda
(Bərdə və Tərtər rayon sakinləri) – 114,
Goranboy rayonunda (Naftalan şəhər,
Goranboy və Xocalı rayon sakinləri) – 33,
Şəmkir rayonunda (Şəmkir, Gədəbəy və
Daşkəsən rayon sakinləri) – 30, Masallı rayonunda (Bakı və Lənkəran şəhər,
Masallı, Cəlilabad, Yardımlı və Lerik rayon
sakinləri) – 82 və Zaqatala rayonunda
(Bakı şəhər, Zaqatala, Balakən, Qax,
Qəbələ, Şəki və Gədəbəy rayon sakinləri)
– 40, İmişli rayonunda (İmişli, Sabirabad,
Saatlı və Cəbrayıl rayon sakinləri) – 39,
Salyan rayonunda (Salyan, Biləsuvar və
Neftçala rayon sakinləri) – 52, Mingəçevir
şəhərində (Mingəçevir şəhər, Ağdaş və
Yevlax rayon sakinləri) – 63, Ucar rayonunda (Ucar, Göyçay, Zərdab və Kürdəmir
rayon sakinləri) – 83, Oğuz rayonunda
(Oğuz, Şəki və Qəbələ rayon sakinləri) –
19, Şamaxı rayonunda (Şamaxı, İsmayıllı,
Ağsu və Qobustan rayon sakinləri) – 61,
Şirvan şəhərində (Şirvan şəhər və Hacıqabul rayon sakinləri) – 27, Xaçmaz
rayonunda (Xaçmaz, Quba və Qusar rayon
sakinləri) – 30 və Siyəzən rayonunda
(Siyəzən, Xızı və Şabran rayon sakinləri)
– 27 nəfər olmaqla, cəmi 908 vətəndaş
qəbul edilmişdir.
Bundan başqa, ötən dövr ərzində
bilavasitə Baş Prokurorluqda keçirilmiş
1785 vətəndaş qəbulunda 1699 vətəndaş
qəbul edilmiş, onlardan 151-i baş prokuror, 63-ü isə baş prokurorun müavinləri
tərəfindən qəbul olunmuşdur.
Bununla yanaşı, vətəndaş
məmnunluğunun təmin edilməsi, dövlət
qulluqçusu-vətəndaş münasibətlərinin
keyfiyyətcə daha yüksək pilləyə qaldırılması, vətəndaşların qəbulunda şəffaflığın artırılması məqsədilə yaradılan Azərbaycan

Respublikasının Prezident Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində
qəbulda olmuş 284 vətəndaşın Baş
Prokurorluğun rəhbərliyi və digər vəzifəli
şəxsləri tərəfindən operativ qaydada qəbul
edilərək müraciətlərinin xüsusi nəzarətə
götürülməsi təmin edilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin 10 iyun
2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikası Baş Prokurorluğunun
yeni strukturu təsdiq edilərək, dinamik idarəetməyə malik yeni idarələr, o
cümlədən Xüsusi müsadirə məsələlərinin
əlaqələndirilməsi və Cinayət təqibindən
kənar icraatlar idarələri, həmçinin
Sənədlərlə və müraciətlərlə işin təşkili
idarəsinin tərkibində Müraciətlərə ilkin
baxılması şöbəsi yaradılmışdır.
Fəaliyyətə başladığı 2 ildən bir qədər
artıq müddət ərzində göstərilən yeni
təsisatlar tərəfindən digər idarələrlə əlaqəli
şəkildə cinayətkarlığa qarşı mübarizə, insan hüquq və azadlıqlarının, habelə, dövlət
və ictimai maraqların qorunaraq təmin
edilməsi, vurulmuş ziyanın ödənilməsi
sahələrində əhəmiyyətli nəticələr əldə
edilmişdir.

prokurorluq orqanlarında istintaq olunan
cinayət işləri üzrə vurulmuş və ödənilən
ziyan, üzərinə həbs qoyulmuş əmlaklar,
barəsində xüsusi müsadirə tətbiq edilmiş əmlaklarla bağlı elektron məlumat
bazası yaradılmışdır. İdarə tərəfindən
konkret cinayət işləri üzrə dövlət qurumlarının məlumat bazaları və informasiya
sistemləri, o cümlədən xarici və beynəlxalq
mənbələrdən müxtəlif məlumatlar toplanılaraq, qeydiyyatı aparılmaqla əmlak
üzərinə həbs qoyulması ilə bağlı istintaq
qurumlarının məhkəməyə ünvanlanmış
əsaslandırılmış vəsatətlərinin hazırlanmasında dəstək verilir.
Cinayət aktivlərinin bərpasının
gücləndirilməsi istiqamətində və qulluqda mütərəqqi motivasiya modeli və
şəffaflığın təmin edilməsi üçün 16 aprel
2021-ci il tarixdə “Prokurorluq haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
39-cu maddəsinə dəyişiklik edilmişdir.
Dəyişikliyə əsasən, prokurorluq orqanları
tərəfindən istintaq olunan cinayət işləri və
cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar
üzrə cinayət nəticəsində dövlətə vurulmuş
ziyanın ödənilməsi üçün ibtidai araşdırma

elektron-uçot bazasında qeydiyyatı aparılmışdır.
Xüsusi müsadirə məsələlərinin
əlaqələndirilməsi idarəsi tərəfindən istintaq
orqanlarının sorğusuna əsasən, keçən
müddət ərzində əmlakların izlənməsi
və aşkar edilməsi sahələrində müvafiq
tədbirlər həyata keçirilərək, təqsirləndirilən
şəxslərə məxsus 334 daşınmaz əmlak,
149 torpaq sahəsi, 608 nəqliyyat vasitəsi,
müxtəlif banklarda olan 90 hesab, 100
nəfərin fərdi sahibkarlıq subyekti kimi
fəaliyyət göstərməsi aşkar edilmişdir. Bu
müddət ərzində 81 əmlak, o cümlədən
21 torpaq sahəsi, 13 nəqliyyat vasitəsi,
28 daşınmaz əmlak və 19 qeyri-yaşayış
sahəsinin mövcudluğu yerində yoxlanılmaqla onların qiymətləndirilməsi aparılmışdır.
Bundan əlavə, gələcək əmlak
müsadirəsi və vurulmuş ziyanın
ödənilməsini təmin etmək məqsədi ilə
ilk dəfə olaraq üzərinə həbs qoyulmuş
əmlakın idarə edilməsi institutunun
qanunvericiliyə daxil edilməsi üçün müvafiq
qanun layihələri hazırlanmışdır.

Prokurorluqda davam etdirilən islahatlar:
praqmatik yanaşmanın müsbət nəticələri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu müdrik siyasi
kursun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsi nəticəsində uzun illərdən sonra ölkəmiz ərazi b
 ütövlüyünü
bərpa edərək, inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur. İkinci Qarabağ müharibəsi Ali Baş Komandanın qətiyyətli
rəhbərliyi altında bütün dünyaya Azərbaycan xalqının dəmir iradəsi və
qələbə əzmini, lazımi anda öz dövləti və rəhbəri ətrafında birləşmək bacarığını nümayiş etdirdi. Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə
davam etdirilən islahatlar milli mənafeyimizin ən yüksək səviyyədə
qorunmasına, dönməz sabitliyə və təhlükəsizliyə, davamlı inkişafa,
sosial rifaha, tərəqqiyə və firavan gələcəyə hesablanmışdır.

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakların
aşkar edilməsi, izlənməsi, idarə edilməsi
və müsadirəsi istiqamətində səmərəli
mexanizmin yaradılması mütəşəkkil
cinayətkarlığa qarşı mübarizə və onun qarşısının alınmasında mühüm vasitələrdən
biridir. Xüsusi müsadirə məsələlərinin
əlaqələndirilməsi idarəsinin yaradılmasında əsas məqsəd cinayət nəticəsində
vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsi və
xüsusi müsadirənin tətbiq edilməsi ilə
əlaqədar əmlakların bərpa olunmasının
səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir.
Vurulmuş ziyanın ödənilməsi üçün cinayət
yolu ilə əldə edilmiş aktivlərin aşkar olunması və müsadirəsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir və beynəlxalq standartların
tələblərinə əsasən, bu vəzifə inkişaf etmiş
Avropa ölkələrində əmlakın bərpası üzrə
ixtisaslaşdırılmış qurumlar tərəfindən
həyata keçirliir.
Əsas vəzifəsi xüsusi müsadirənin
predmeti olan əmlakların hərəkətinə
nəzarət edilməsi, əmlakın bərpası
ilə əlaqədar zəruri tədbirlərin həyata
keçirilməsindən ibarət olan Xüsusi
müsadirə məsələlərinin əlaqələndirilməsi
idarəsi fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın
ödənilməsi məqsədilə Baş Prokurorluğun
struktur qurumlarının fəaliyyəti səmərəli
əlaqələndirilməklə, xüsusi müsadirənin
tətbiq edilməsi üçün istintaq qurumlarına
köməklik göstərilir.
Xüsusi müsadirə məsələlərinin
əlaqələndirilməsi idarəsi tərəfindən

dövründə dövlət büdcəsinə köçürülmüş,
Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada
şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad
edilməsi üçün dövlət büdcəsinə edilmiş
ödənişlərdən, habelə prokuror tərəfindən
baxılması üçün məhkəməyə göndərilmiş
inzibati xətalara dair işlər üzrə tətbiq
edilən cərimələrdən daxil olan vəsaitin
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun xəzinə hesabına köçürülməsi qaydası müəyyən edilmişdir. Yeri gəlmişkən,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16
iyul 2021-ci il tarixli fərmanı ilə “Prokurorluq
işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək
və prokurorluq orqanlarının maddi-texniki
bazasını möhkəmləndirmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun xəzinə hesabına köçürülən vəsaitdən
istifadə Qaydası” təsdiq edilmişdir.
Aparılmış islahatlar və görülmüş işlər
nəticəsində cinayət aktivlərinin bərpası və
vurulmuş ziyanın ödənilməsində əvvəlki
illərlə müqayisədə əhəmiyyətli irəliləyişlər
baş vermişdir. Belə ki, keçən müddət
ərzində dövlət büdcəsinə vurulmuş ziyanın
əvəzi olaraq 162 milyon 639 min 756,04
manat və 332,482 ABŞ dolları, fiziki və
hüquqi şəxslərə dəymiş ziyanın əvəzi
olaraq ödənilmiş 939,490,25 manat,
45,700 ABŞ dolları, cinayət qanunu ilə
nəzərdə tutulmuş hallarda şəxsin cinayət
məsuliyyətdən azad olunması üçün
ödənilmiş 2,680,708,96 manat, əməliyyataxtarış tədbirləri zamanı isə götürülmüş
1,110,536,72 manat və 437,054 ABŞ
dolları məbləğlərində vəsaitlərin İdarənin

“Elektron Prokurorluq” informasiya
sistemi haqqında Əsasnamənin təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 3 mart 2022-ci il tarixli
fərmanı ilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş
əmlakın aşkar edilməsi üçün prokurorluğun elektron məlumat bazalarına çıxışının
təmin edilməsi ilə bağlı zəruri işlər davam
etdirilir.
Fəaliyyətə başladığı vaxtdan idarə
tərəfindən aktivlərin aşkar edilməsi və
bərpası sahəsində dünyada fəaliyyət
göstərən beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli
əməkdaşlığa başlanılmışdır. Belə ki,
2021-ci ilin aprel ayında Belçika Krallığında keçirilmiş aktivlərin bərpası üzrə
Kemden qurumlararası şəbəkəsinin
(CARİN) idarəetmə qrupunun ümumi illik
yığıncağında Azərbaycan Respublikası
şəbəkəyə müşahidəçi qismində üzv qəbul
olunmuşdur. Hazırda CARİN vasitəsi ilə
cinayət işləri üzrə aktivlərin izlənməsi və
aşkar olunması üzrə səmərəli əməkdaşlıq
həyata keçirilir.
1 fevral 2022-ci il tarixdə Azərbaycan
Respublikası Baş Prokurorluğunun benefesiarı olduğu “Azərbaycanda əmlakların
bərpası və idarə edilməsi sistemində
islahatlara dəstək” adlı Tvinning layihəsinin
icrasına başlanılmışdır. 18 may 2022-ci il
tarixdə layihənin rəsmi açılış mərasimi baş
tutmuşdur.
Avropa Şurası və Avropa İttifaqı
tərəfindən birgə həyata keçirilən “Yaxşı
İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq” layihəsinin III
mərhələsi icra olunmaqdadır.

Laçında üçrəngli bayrağımız dalğalanır
Bu il sentyabrın 21-i Azərbaycan xalqının, eləcə də biz
laçınlılarının yaddaşına heç vaxt unudulmayacaq bir tarix kimi
yazıldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyev Laçın şəhərində Azərbaycan Bayrağını
ucaltdı.
Prezident İlham Əliyev Laçına səfər
edən ilk dövlət başçısı kimi adını tarixə
yazdı. Qürurverici məqamdır ki, o,qalib
xalqın, qalib ordunun müzəffər Ali Baş
Komandanı kimi Laçına qısa zamanda üçüncü səfərini gerçəkləşdirdi.
Laçında çıxış edən dövlət başçısı bir
çox mühüm məqamlara diqqət çəkdi.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, qırx
dörd günlük Vətən müharibəsinin sonunda Ermənistan kapitulyasiya aktına
imza atmağa məcbur oldu və beləliklə,
Azərbaycanın tarixi Zəfəri təsdiqləndi.
“Bu kapitulyasiya aktının nəticəsində
Ermənistan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın
rayonlarının işğal edilmiş hissəsindən
öz qoşunlarını çıxarmalı idi və buna
əməl etdi”.
Daha sonra dövlət başçımız Laçından keçən yolun inşasından, dövlətlərin
üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərin
vaxtında icrasından və müzəffər Ordumuzun Laçını nəzarətə götürməsinin
əhəmiyyətindən söhbət açdı. Dövlət
başçımız Laçın və Kəlbəcər rayonlarının bir hissəsinin 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə-- Laçının cənub,
Kəlbəcərin şimal hissəsini müzəffər
Azərbaycan Ordusu işğalçılardan
azad edildiyini bildirdi. “Ancaq Laçın şəhəri nəzarətimizdən kənarda
qalmışdı. Bunun da səbəbi o idi ki,
Ermənistanı Xankəndi ilə birləşdirən
avtomobil yolu şəhərin ortasından
keçir və buna görə biz Laçın şəhərini

Eyni zamanda, aktivlərin bərpası
sahəsində Avropa İttifaqının Şərq
Tərəfdaşlığı ölkələrinə dəstək məqsədi
ilə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Regionlar
arası Cinayət və Ədalət Tədqiqatı İnstitutu
(UNİCRİ), həmçinin nüfuzlu beynəlxalq
qeyri-kommersiya təşkilatı olan Bazel
İdarəetmə İnstitutunun əmlakların bərpası
üzrə beynəlxalq mərkəzi ilə əməkdaşlığa
başlanılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, xarici ölkələrdə
yerləşən əmlakların müsadirə edilərək
qaytarılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin
521-ci maddəsinin tələblərinə əsasən,
beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun olaraq, 3 ölkənin səlahiyyətli orqanlarına vəsatətlər göndərilmişdir.
Hazırda beynəlxalq praktikada geniş tətbiq olunan müsadirə və əmlakın
bərpasının digər mexanizmlərinin milli
qanunvericiliyə daxil edilməsi istiqamətində
işlər davam etdirilir.
Cinayət təqibindən kənar icraatlar
idarənin əsas vəzifə və funksiyalarına

nəzarətə götürə bilməmişdik. Ancaq
9 noyabr tarixində aparılan danışıqlar
nəticəsində mənim təkidimlə alternativ yolun çəkilişi sənəddə təsbit edildi
və 3 il ərzində yeni yolun çəkilişi ilə
bağlı razılaşmalar aparılmalı idi. Biz
isə razılaşmaları daha tez bir zamanda başa çatdırdıq, Rusiya tərəfi ilə
yeni yolun marşrutu təsdiqlənmişdi və
təxirəsalınmaz tədbirlər görülərək yeni
yolun çəkilişinə başladıq. Bu müddət
cəmi bir il 8 ay çəkdi. Yəni bir il 8 aydan
sonra artıq alternativ yol hazır idi. Biz
rəsmi qaydada bildiriş göndərmişdik ki,
avqustun 2-də yol hazırdır, avqustun
5-də Azərbaycan Laçın şəhərinə və
o cümlədən köhnə yola daxil olur və
Laçın şəhərinə qayıdır. Ondan sonra
bizə Qarabağda yaşayan ermənilər
müraciət etmişdilər, xahiş etmişdilər

ki, onlara avqustun 25-nə qədər əlavə
vaxt verilsin. Baxmayaraq ki, burada
qanunsuz məskunlaşma olub, biz yenə
də humanistlik göstərərək onlara bu
imkanı verdik. Beləliklə, avqustun 26-da
Azərbaycan Ordusu Laçın şəhərinə daxil oldu və biz Laçın şəhərini qaytardıq”.
Laçına səfəri çərçivəsində
Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyev Kəlbəcər–Laçın avtomobil yolunda yeni inşa edilən
tunellə tanış oldu, Laçın şəhərində inşa
ediləcək “Laçın” Qovşaq Yarımstansiyasının təməlqoyma mərasimində
iştirak etdi. Cənab Prezident Laçın
şəhərinin yenidən qurulması planından danışarkən, vaxtı ilə salınmış
şəhər planından istifadə olunacagına diqqət çəkərək bildirdi ki, şəhərin
vaxtilə – 1980-ci illərdə tərtib edilmiş
Baş Planı vardır: “Bu, indi təhlil edilir,
əlavələr olunacaqdır və Laçın şəhərini
biz bərpa edəcəyik. Ümid edirəm ki,
laçınlıların birinci qrupu Laçın şəhərinə
gələn ilin sonuna qədər qayıda bilərlər.
Mən buna ümid edirəm və əlimdən
gələni edəcəyəm ki, biz buna nail olaq,
tezliklə Laçın şəhərini bərpa edək. Biz
bütövlükdə Laçın rayonunu və bütün
başqa rayonları bərpa edəcəyik”. Bu
məqamda bir haşiyə çıxaraq, xüsusi ilə
qeyd etmək istərdim ki, Laçın şəhərinin
küçələrində gəzən ölkə başçısı xüsusi
ilə qürurlu idi. O sanki artıq yenidən
qurulmuş Laçın şəhərinin küçələrində
addımlayırdı.
Cənab Prezident Laçının azad
olunmasını və milli bayrağımızın
Laçında dalğalanmasını qürur hissi ilə
bildirdi: “Bir daha demək istəyirəm, fəxr
edirəm ki, Laçın şəhərinin mərkəzində
milli bayrağımızı ucaltdım. Bu bayraq
burada əbədi dalğalanacaq! Biz burada

mülki və kommersiya mübahisələrinə
dair icraatda, inzibati xətalar haqqında,
hökm və ya məhkəmənin digər yekun
qərarlarının icrası, xarici dövlətlərin
məhkəmələrinin hökmlərinin və ya digər
yekun qərarlarının tanınması, həmçinin
cinayət təqibindən kənar digər icraatlarda prokurorluğun iştirakını təmin etmək,
yetkinlik yaşına çatmayanların maraqlarının qorunması, ekoloji təhlükəsizliyin
və ətraf mühitin mühafizəsinin hüquqi
vasitələrlə təmin olunması sahəsində
prokurorluğun fəaliyyətini əlaqələndirmək,
prokurorluq sistemində cinayət təqibindən
kənar icraatlar üzrə fəaliyyəti koordinasiya etmək, inzibati xəta haqqında işlər
üzrə icraat zamanı tabe rayon (şəhər)
prokurorluqlarının fəaliyyətində qanunların
icrasına nəzarət etmək, amnistiyanın tətbiq
edilməsi məsələsinə məhkəmədə baxılmasında, habelə əfvetmə və reabilitasiya
barədə müraciətlər üzrə rəy və arayışların
hazırlanmasında iştirak etmək və digər
məsələlər daxildir.
2021-ci il və 2022-ci ilin ilk 6 ayı
ərzində Baş Prokurorluğun Cinayət
təqibindən kənar icraatlar idarəsinin
əməkdaşları hökm və ya məhkəmənin
digər yekun qərarlarının icrası qaydasında
respublikanın məhkəmələrində baxılan
23674 iş üzrə məhkəmə proseslərində
iştirak etmişlər. Qeyd edilən dövrdə idarə
tərəfindən 215 cinayət xarakterli məlumat
üzrə aparılmış araşdırma nəticəsində 175
cinayət işi başlanmış, 244,951 manat
məbləğində pulun dövlət büdcəsinə
ödənilməsi təmin edilmişdir. İnzibati icra-
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atlar üzrə bu dövrdə idarəyə daxil olmuş
məlumatlardan 372 şəxs barəsində inzibati
xəta haqqında iş üzrə icraatın başlanması
barədə qərarlar qəbul edilmişdir.
Göstərilən dövrdə idarə tərəfindən qanun pozuntularının, onları doğuran səbəb
və şəraitin aradan qaldırılmasına dair müvafiq təşkilatlara, yaxud vəzifəli şəxslərə
ümumilikdə 108 təqdimat verilmişdir.
Bu dövr ərzində “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən qanun pozuntularından
çəkindirmək məqsədi ilə 65 vətəndaşa
və ya vəzifəli şəxsə rəsmi xəbərdarlıq
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinin 5 noyabr 2021-ci il tarixli qərarı
ilə “8 Noyabr – Zəfər Günü” münasibətilə
elan edilmiş amnistiya qərarının icrası, icra
vəziyyətinin təhlili və ümumiləşdirmənin
aparılması Azərbaycan Respublikası
Baş Prokurorunun 05.11.2021-ci il tarixli
09/20 nömrəli əmri ilə Cinayət təqibindən
kənar icraatlar idarəsinə həvalə edilmişdir. Ümumilikdə, qeyd edilən dövr ərzində
05.11.2021-ci il tarixli Amnistiya aktı 17267
şəxsə tətbiq edilmişdir.
Qeyd edilən müddətdə 1621
məhkumun əfvetmə barədə müraciətinin
mümkünlüyü idarə əməkdaşları tərəfindən
öyrənilmiş və rəylərin layihələri hazırlanmışdır.
Bu dövr ərzində idarə tərəfindən
valideynlik vəzifələrini yerinə yetirməyən,
tüfeyli həyat tərzi keçirən, həmçinin zərərli
vərdişləri ilə əlaqədar himayələrində olan
azyaşlı uşaqlarının həyatlarını təhlükəyə
atan valideynlərə qarşı valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı mülki
iddialar qaldırılmışdır. Ümumilikdə, 24
uşağın 19 valideyni barəsində 16 mülki
iddia qaldırılmışdır.
Qeyd edilən müddətdə ümumilikdə
idarə tərəfindən xarici dövlətlərin
məhkəmələrinin hökmlərinin və ya digər
yekun qərarlarının tanınması üzrə apellyasiya instansiyaları məhkəmələrinə 20
təqdimat verilmiş və həmin təqdimatlar
təmin edilmişdir.
Xüsusi qeyd edilməlidir ki, prokurorluq orqanlarında işin çevikliyinin və
səmərəliliyinin artırılması istiqamətində
həyata keçirilmiş struktur islahatları çərçivəsində Baş Prokurorluğun
Sənədlərlə və müraciətlərlə işin təşkili
idarəsinin tərkibində Müraciətlərə ilkin
baxılması şöbəsi yaradılmışdır.
Baş Prokurorluğun “İşin Təşkili
Qaydaları”nın tələblərinə uyğun olaraq
şöbəyə dövlət və bələdiyyə orqanlarından, habelə kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarından, onların vəzifəli
şəxslərindən, o cümlədən hüquqi şəxslər
və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən
mənimsəmə və qulluq mənafeyi əleyhinə
olan digər cinayət faktları ilə bağlı
müraciətlərə və ya materiallara baxılması
vəzifələri həvalə olunmuşdur.
Ötən dövr ərzində Müraciətlərə ilkin
baxılması şöbəsində 324 materiala baxılmış, onlardan 155-i araşdırmanın davam
etdirilərək qanunamüvafiq qərar qəbul
edilməsi üçün Baş Prokurorluğun aidiyyəti
idarələrinə göndərilməklə 34-ü üzrə
Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri
ilə cinayət işləri başlanmış, həmin
işlərdən 11-i üzrə ibtidai istintaq tamamlanmaqla baxılması üçün məhkəmələrə
göndərilmişdir.
Əldə edilmiş nailiyyətlər dövlət başçısı İlham Əliyevin prokurorluq orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi, müasir
şəraitə uyğunlaşdırılması istiqamətində
genişmiqyaslı islahatlar aparmasına dair
verdiyi müdrik tövsiyələrin real nəticələrini
əks etdirir.

Elmar CAMALOV,
Azərbaycan Respublikası Baş
prokurorunun müavini, III dərəcəli
dövlət ədliyyə müşaviri

Lənkəran xəbərləri

LDU-nun yeni korpusu açıldı

əbədi yaşayacağıq! Yaşasın Laçın!
Yaşasın Azərbaycan!” Prezidentin bu
inamı hər birimizdə gələcəyin inkişaf
etmiş Laçınının, Zəngəzurun təbii
sərvətlərinin ölkə iqtisadiyyatının
inkişafına verəcəyi töhfələri səbirsizliklə
gözləyirik.
Beləliklə, laçınlıların 30 illlik yurd
həsrətinə son qoyulacağı gün yaxınlaşır. Hər bir laçınlı ailəsi Laçına
qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyir.
Laçınlılar Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qurub-yatatmaq, doğma yurdda firavan həyat
sürmək arzularını gerçəkləşdirmək
istəyindədirlər.

İlqar İLYASOV,
YAP Laçın rayon
təşkilatının sədri

Mərasimdə Dövlət himni səsləndirilib,
şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilib. Açılış nitqi ilə çıxış edən Lənkəran
Dövlət Universitetinin rektoru Natiq İbrahimov
bildirib ki, yeni korpus 85 otaqdan ibarətdir və
bir növbədə 1200 tələbənin təhsil alması üçün
burada hər cür şərait yaradılıb.
Elm və Təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni
tədris korpusunın tikintisini yüksək dəyərləndirib
və bunun tələbələrə stimul olduğunu qeyd
edib. Nazir müəllim və tələbələrə tövsiyələrini
çatdırıb.
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
Taleh Qaraşov tədris ilinin başlanması və yeni
korpusun istifadəyə verilməsi münasibətilə
universitetin kollektivini təbrik edib və uğurlar
arzulayıb. Millət vəkili Rüfət Quliyev tələbələri
yüksək təhsilə yiyələnməyə və Vətənə
sədaqətlə xidmət etməyə, bacarıqlı mütəxəssis
kimi yetişməyə çağırıb.
Daha sonra qonaqlar yeni tədris korpusunda
yaradılan şəraitlə tanış olublar.

Xatirə kitabının birinci cildi
təqdim olunub

“44 gün- Tarixi Zəfər” adlı üçcildliyinin (“A-Ə”
hərfləri üzrə) birinci cildinin təqdimat mərasimi
keçirilib.
Mərasimə Lənkəran, Astara və Lerik
rayonlarından olan şəhid ailələri dəvət edilib.
Mədəniyyət Nazirliyi Xatirə Kitabı redaksiyasının baş redaktoru Nəzakət Məmmədova “44
gün- Tarixi Zəfər” üçcildliyinin birinci cildi barədə
ətraflı məlumat verib. Sonra şair-publisist
Rəfael Tağızadə və şəhid ailələrinin üzvləri çıxış
edərək Xatirə Kitabı redaksiyasının yeni uğurunu dəyərləndiriblər. Tədbirdə iştirak edən bütün
şəhid ailələrinə kitabın nüsxələri hədiyyə edilib.

Mədəniyyət Nazirliyi Xatirə Kitabı redaksiyası Lənkəran şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin
binasında Vətən müharibəsində həlak olanların
adlarının və xatirələrinin əbədiləşdirilməsi üçün

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri
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Azərbaycanın sülhpərvər mövqeyi
dünya ölkələri tərəfindən dəstəklənir
Ölkəmiz 2020-ci ilin payızında 44
günlük Vətən müharibəsi nəticəsində
işğal altındakı ərazilərini tamamilə
azad etdikdən sonra da regionda
sülh yaradılmasına çalışır. Noyabrın
10-da kapitulyasiya aktına imza ataraq
məğlubiyyətini etiraf etmiş Ermənistan
Azərbaycanın bu istiqamətdəki səylərini
pozmağa nə qədər cəhdlər göstərsə
də, rəsmi Bakı sülh iddialarından
geri çəkilmir, işğalçı ölkəni sülhə
məcbur etməyə çalışır. Bu istiqamətdə
Prezident İlham Əliyev xüsusilə geniş
səylər göstərir. Dövlət başçısı, eyni
zamanda, 10 noyabr tarixli üçtərəfli
Bəyanatın icrasını təmin etmək üçün
Ermənistana təsir göstərməkdə də
davam edir.
Bu istiqamətdə Azərbaycanın
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov
da mühüm addımlar atmaqdadır. Bu
günlər Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində
XİN başçısı çoxsaylı görüşlər keçirərək,
həm ölkəmizin sülhpərvər mövqeyini,
həm Ermənistanın sülh prosesini sabotaj etmək cəhdlərini dünyaya çatdırır,
həm də regionda sülhün bəprasına
çalışır. Onun bu istiqamətdəki fəaliyyəti
ölkəmizin mövqeyinin, bununla paralel
olaraq, haqq və ədalətin dəstəkçilərinin
sayını artırır.
Bu mənada Ceyhun Bayramovun Qoşulmama Hərəkatı ölkələri
nazirlərinin görüşündə iştirakı xüsusilə
qeyd edilməlidir. Tədbir Azərbaycanın
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun
sədrliyi ilə keçirilib. İclasda Qoşulmama
Hərəkatına üzv dövlətlərin 50-yə yaxın
xarici işlər naziri, nazir müavinləri və
BMT yanındakı daimi nümayəndələri
iştirak ediblər. Postpandemiya
dövründə qlobal vəziyyət və Qoşulmama Hərəkatının vəzifələri mövzusuna
həsr edilmiş iclasda bəyanatla çıxış
edən nazir Ceyhun Bayramov Qoşulmama Hərəkatına Azərbaycanın sədrliyi
çərçivəsində görülən işlər, təşəbbüslər
və gələcək planlar barədə məlumat
verib. Dünyanın böyük transformasiyalar dönəmindən keçdiyi, pandemiya,
silahlı münaqişələr, iqlim dəyişikliyi və
bir çox çağırışlar kontekstində qlobal
təhlükəsizlik və inkişaf arxitekturasında
indiyə qədər görünməmiş çətinliklər
yaşandığı vurğulanıb.
Azərbaycan Prezidentinin
təşəbbüsü ilə pandemiya üzrə Qoşulmama Hərəkatı Təmas Qrupunun
Zirvə görüşünün, Madriddə təsis
edilmiş Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin, eləcə də Gənclər
Təşkilatının təsis edilməsinin tarixi
əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Şuşa Akkordu ilə Hərəkatın Gənclər Təşkilatının
loqo və bayrağının təsdiq edildiyi qeyd
olunub.
Nazir Ceyhun Bayramov 44 günlük
Vətən müharibəsindən sonra işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan
yenidənqurma işləri və sülh quruculuğu təşəbbüsləri barədə iştirakçıları
geniş məlumatlandırıb. Azərbaycan
tərəfindən beynəlxalq hüququn norma
və prinsipləri əsasında Ermənistana
sülh sazişi imzalanması təklifi irəli
sürüldüyü, bütün bunlara baxmayaraq,
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
sentyabrın 12-də Azərbaycana qarşı
törədilən növbəti təxribatların bölgədə
sülh və quruculuq səylərinə mane
olduğu bildirilib. Bununla yanaşı, mina
təhdidinin ciddi çətinliklər yaratdığı qeyd
edilərək, Ermənistanın ərazilərdə mina
yerləşdirməkdə davam etməsi barədə
faktlar təqdim olunub. Azərbaycanın sa-

Azərbaycan müstəqillik qazandığı gündən bəri bölgədə və
dünyada sülh və sabitlik fəaliyyət göstərir. Rəsmi Bakı ölkə
ərazisinin 20 faizdən çoxunun Ermənistanın işğalı altında
olduğu dövrlərdə də bu istiqamətdə addımlarını dayandırmayıb.
Əksinə, həmin dövrdə şəxsən Prezident İlham Əliyevin birbaşa
təşəbbüsləri ilə bir sıra beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi edib,
dünyada sülh və əmin-amanlıq işinə özünün dəyərli töhfələrini
verməyə çalışıb.

bitliyin pozulmasında maraqlı olmadığı
və sülhün təmin edilməsi üçün səyləri
davam etdirəcəyi vurğulanıb.
Nazirlər çıxış edərək ölkələrinin
mövqelərini diqqətə çatdırıb və iclasın Siyasi Bəyannaməsi qəbul edilib.
Uqandanın vitse-prezidenti Cessika
Roz Epel Alupo Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyinin bir çox
ölkələr üçün nümunə olduğunu bildirib,
növbəti mərhələdə hərəkata sədrlik
etmək niyyəti olan Uqandanın ölkəmizlə
sıx əməkdaşlıq etmək planları barədə
məlumat verib.
Azərbaycanın XİN başçısı C
 eyhun
Bayramov BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində
finlandiyalı həmkarı Pekka Haavisto
ilə də görüşüb. Nazirlər iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlər, eləcə
də beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən
ATƏT çərçivəsində mövcud əməkdaşlıq
münasibətlərini müzakirə ediblər.
Ceyhun Bayramov həmsöhbətinə
bölgədəki gərgin vəziyyətlə bağlı, Ermənistanın silsilə təxribatları
barədə ətraflı məlumat verib. Nazir
Azərbaycanla Ermənistan arasında
münasibətlərin beynəlxalq hüququn
norma və prinsipləri əsasında normallaşması istiqamətində işlərin davam
etdirilməsinin zəruri olduğunu vurğulayıb.
Ermənistanın təxribatları və azad
olunmuş ərazilərdə görülən bərpa işləri
haqqında Ceyhun Bayramov Avstriya
Respublikasının Avropa və beynəlxalq
məsələlər üzrə federal naziri Aleksandr
Şallenberq ilə görüşündə də danışıb.
Nazir Ceyhun Bayramov postmünaqişə
dövründə həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işləri barədə
məlumat verib. İşğal faktorunun
aradan qaldırılması ilə iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması
üçün imkanların yarandığını qeyd edən
nazir, Azərbaycanın sülh quruculuğu təşəbbüslərini irəlilətdiyini, bütün
bunlara baxmayaraq, Ermənistanın
proseslərə maneçilik törətdiyini qeyd
edib. Ölkəmizin bölgədə sülh və
sabitliyin yaradılması istiqamətində
səylərdə və mövcud problemlərin siyasi
müstəvidə həllində maraqlı olduğunu
diqqətə çatdırıb.
Tərəflər, həmçinin Azərbaycan və
Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq

məsələləri, enerji təhlükəsizliyi və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzuları
müzakirə ediblər.
Ceyhun Bayramov Avropa Şurasının
(AŞ) Baş katibi Mariya Peyçinnoviç Buriç, Slovakiyanın xarici və Avropa işləri
naziri Rastislav Kaçer, Monqolustanın
xarici işlər naziri Battsetseq Batmunx,
Suriya Ərəb Respublikasının xarici işlər
və xaricdə yaşayan suriyalılar üzrə
naziri Fayssal Mekdad, Somalinin xarici
işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri
Abşir Omar Huruse, Laosun xarici işlər
naziri Saleumxay Kommasith və Nikaraquanın xarici işlər naziri Denis Ronaldo
Monkada Colindres ilə görüşlərində də
bölgəmizdə hazırkı durum barədə fikir
mübadiləsi aparıb.
Nazir bölgədə münaqişə sonrası
vəziyyət və Ermənistanın genişmiqyaslı təxribatları barədə qarşı tərəfləri
məlumatlandıraraq, Azərbaycanın atdığı
addımlar, delimitasiya prosesi, habelə
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata
keçirilən bərpa və yenidənqurma işləri
ilə bağlı ətraflı məlumat təqdim edib.
Nazir Azərbaycanın azad olunmuş
ərazilərində mina təhlükəsinin doğurduğu ağır fəsadlardan, Ermənistan
tərəfindən 2021-ci il istehsalı minaların hələ də ərazilərimizdə
yerləşdirilməsindən bəhs edib.
Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyasının və bütün kommunikasiyaların
açılmasının, üçtərəfli bəyanatların
müddəalarının tam yerinə yetirilməsinin,
sülh sazişi imzalanmasının bölgədə sabitlik və tərəqqinin təmin edilməsi üçün
vacib olduğunu vurğulayıb. Ceyhun
Bayramov, eyni zamanda, Ermənistanın
xarici işlər naziri ilə sentyabrın 19-da
görüşü barədə də məlumat verib.
AŞ-nin Baş katibi Mariya Peyçinoviç
Buriç təşkilatla Azərbaycan arasında
Fəaliyyət Planının tərəflər arasında
prioritetləri müəyyənləşdirdiyini və onların icrasının əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. Bölgədə atəşkəsə əməl etməyin,
danışıqları bərpa etməyin və normallaşma prosesinin irəlilədilməsinin vacib
olduğunu vurğulayıb. Təşkilat tərəfindən
etimad quruculuğu tədbirləri həyata
keçirilməsinə hazırlıq ifadə olunub.
Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov,
eyni zamanda, Demokratiya və İqtisadi
İnkişaf naminə Təşkilat - GUAM Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının 39-cu iclasında

iştirak edib. İclasa Gürcüstanın xarici
işlər naziri İliya Darçiaşvili, Moldovanın
xarici işlər və Avropa inteqrasiyası naziri
Niku Popesku və Ukraynanın xarici
işlər naziri Dmitro Kuleba da qatılıblar. İclasda çıxış edən nazir Ceyhun
Bayramov ticarət, nəqliyyat və kommunikasiya, parlamentlərarası əməkdaşlıq
istiqamətlərində GUAM çərçivəsində
həyata keçirilən işlər və perspektivlər
barədə fikirlərini bölüşüb, təşkilat
çərçivəsində əməkdaşlığın vacib
olduğunu bildirib. Nazir postmünaqişə
dövründə Ermənistanla keçmiş
münaqişənin nəticələrinin aradan
qaldırılması məqsədilə səyləri barədə
də məlumat verib. O, regionda bərpa
və yenidənqurma tədbirləri, məcburi
köçkünlərin geri qayıdışı, bölgədə
yaşayan etnik ermənilərin reinteqrasiyası üçün bəzi layihələr, habelə bölgədə
mina təhlükəsi barədə iştirakçıları
məlumatlandırıb.
Onun sözlərinə görə, üçtərəfli
Bəyanat və Azərbaycanla Ermənistan
liderləri arasında əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində kommunikasiya və nəqliyyat xətlərinin açılması
istiqamətində işlər aparılır, Azərbaycan
tərəfindən sülh sazişi təklifi irəli sürülüb.
Amma Ermənistan prosesi əngəlləyir və
gecikdirmə taktikasına əl atır, üçtərəfli
bəyanatlar üzrə öhdəliklərini ciddi
şəkildə pozur və son aylar genişmiqyaslı hərbi təxribatlar törədir, təxribatlar
nəticəsində itkilər olur. Ermənistanın
destruktiv fəaliyyətlərinə baxmayaraq,
ölkəmiz sülh gündəliyini irəlilətməyə
çalışır və danışıqlar davam etdirilir.
Nazir Ceyhun Bayramov Ukraynadakı vəziyyətin ciddi narahatlıq doğurduğunu, problemin diplomatik yolla
beynəlxalq hüquq əsasında, xüsusilə
də dövlətlərin beynəlxalq tanınmış
sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyü və suverenlik prinsiplərinə uyğun
həllinin vacib olduğunu qeyd edib.
Azərbaycanın Ukraynaya humanitar
yardım əlini uzadan ilk ölkələrdən olduğu və indiyə qədər bu ölkəyə 15 milyon
avro məbləğində Ukraynaya yardım
göstərildiyi bildirilib. Nazir Ukraynanı
2023-cü il üzrə GUAM sədrliyini təhvil
alması münasibətilə təbrik edib.
İclas zamanı üzv dövlətlər “Azad
ticarət zonasının yaradılması haqqında Sazişə malların mənşə ölkəsinin
müəyyən edilməsi qaydaları haqqında Protokol”u və “Konsulluq
məsələləri sahəsində qarşılıqlı yardım
haqqında Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminəTəşkilat - GUAM
Konvensiyası”nı imzalayıblar.
Azərbaycanın xarici işlər naziri İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Cammu və Kəşmir üzrə Təmas Qrupunun
nazirlər görüşündə də iştirak edərək bu
məsələnin beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərinə, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının müvafiq qətnamələrinə
uyğun olaraq, sülh yolu ilə həllini
dəstəklədiyini bildirib. İƏT-in Cammu və
Kəşmir üzrə Təmas Qrupunun təşkilata
üzv olan dövlətlərin müvafiq İƏT
qərarlarından irəli gələn öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsi vəziyyətini nəzərdən
keçirmək üçün faydalı bir mexanizm
olduğu diqqətə çatdırılıb. Çıxış zamanı Cammu və Kəşmirlə əlaqəli bütün
məsələlərin sülh yolu ilə həllinin Cənubi
Asiyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin
edilməsi üçün vacib olduğu vurğulanıb.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Ölkəmiz regionun gələcəyi
naminə sülhə sadiqlik nümayiş etdirir
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonlarına səfərləri hər dəfə təzə infrastruktur obyektlərinin açılışı, yenilərinin
isə təməlqoyma mərasimləri ilə yadda qalır. Bu baxımdan dövlət başçısının
Laçın rayonuna səfəri də diqqət mərkəzindədir.
İşğaldan azad edilən ərazilərimizin simasının köklü surətdə dəyişməsi, tərəqqisi respublikamızın ümumi inkişafına böyük təkan verir.
Ölkə rəhbərinin düşməndən təmizlənən rayonlara mütəmadi səfərlər etməsinin əsas qayəsi
də elə budur. Başqa sözlə, bu, vəziyyətlə
yerindəcə tanış olmaq, müəyyən çatışmazlıqları aradan qaldırmaq, görülməli olan işlərlə
bağlı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini vermək
məqsədi daşıyır.
Mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Emin
Bağırov qeyd edilən bu məqamla bağlı
deyib:
–Prezident İlham Əliyev hər bir çıxışında
Qarabağın Azərbaycan xalqının əbədi və əzəli
torpağı olduğunu və xalqımızın bundan sonra
da bu torpaqlarda daim sülh, barış, təhlükəsiz
şəraitdə yaşayacağını əminliklə bəyan edir.
Bu mesaj həqiqəti hələ də dərk etməyən və
eşitməyənlər üçün həm də xəbərdarlıq məqsədi
daşıyır.
Prezident İlham Əliyev Laçın şəhərində
Azərbaycan Bayrağını ucaldandan sonra etdiyi çıxışında da bu cür xəbərdarlıqla
Ermənistana və onun havadarlarına mesajlarını çatdırdı. Düşməndən təmizlənən digər
şəhər və kəndlərimiz kimi, Laçının da böyük
hissəsinin erməni faşizmi tərəfindən tamamilə
viran qoyulduğunu, bəzi yerlərdə qanunsuz
məskunlaşma aparıldığını dedi. Eyni zamanda,
dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların,
o cümlədən, bu məsələ ilə birbaşa məşğul
olan Minsk qrupu həmsədrlərinin illərlə bu
qanunsuzluğa göz yumduğunu diqqətə çatdırdı: “Ermənistandan Qarabağa, Qarabağdan
Ermənistana gedərək görürdülər ki, burada
qanunsuz məskunlaşma aparılır. Görürdülər
ki, Azərbaycan toponimləri sıradan çıxarılır.
Görürdülər ki, bizim tarixi, qədim Azərbaycan
torpağı olan Laçın erməniləşdirilir, burada qanunsuz məskunlaşma aparılır. Ancaq buna göz
yumurdular, sanki bununla razılaşırdılar. Biz
Azərbaycan xalqı isə bununla heç vaxt razılaşa
bilməzdik. Mən hər dəfə deyirdim ki, heç vaxt
imkan verə bilmərik bizim torpağımızda ikinci
erməni dövləti yaradılsın”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında xüsusi strateji əhəmiyyətə malik olan Laçın və Kəlbəcər
rayonlarının azad edilməsinin xüsusi önəm
daşıdığını da bildirdi. Prezident İlham Əliyev
Laçın və Kəlbəcər rayonlarının 1990-cı illərin
əvvəllərində işğal edilməsi ilə faktiki olaraq
Ermənistanla Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaradıldığını vurğulayaraq, Laçının 1992-ci il
mayın 18-də, Kəlbəcərin isə 1993-cü il aprelin
əvvəlində işğal altına düşdüyünü və beləliklə,
ermənilərin öz istəklərinə qovuşduğunu xatırlatdı. Ölkə rəhbəri ermənilərin bu torpaqlarda
əbədi yaşayacaqları düşüncəsinin heç bir
reallığa əsaslanmadığını da diqqətə çatdıraraq,
düşmənin buna nail olmadığını xüsusi vurğuladı.
Prezident İlham Əliyev çıxışında beynəlxalq
humanitar hüququ, o cümlədən Cenevrə konvensiyaları ilə üzərinə düşən öhdəlikləri kobud
şəkildə pozan Ermənistanın işğal dövründə
digər Azərbaycan ərazilərində olduğu kimi, Laçında da qeyri-qanuni fəaliyyəti davam etdirdiyini, rayonun təbii resurslarını dağıtdığını, qanunsuz infrastruktur dəyişiklikləri həyata keçirdiyini,
eyni zamanda, məqsədyönlü məskunlaşma
siyasəti apararaq bölgənin coğrafi adlarını, demoqrafik tərkibini dəyişdirdiyini də bildirdi.
Bu məqamda onu da xatırladaq ki, BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə qəbul etdiyi

Bayrağımız Qarabağda əbədi dalğalanacaq!
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Beləliklə, 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda tikilən yarımstansiyaların
və yeni çəkilən 400 kilometrdən çox
yüksəkgərginlikli ikidövrəli xətlərin dairəvi
elektrik təchizatı yaradılacaq. Bununla
da, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki
yüksəkgərginlikli xətlərdən birində qəza
baş verərsə, dərhal digər istiqamətdən
gələn xətt vasitəsilə oraya gərginlik
ötürüləcək. Bununla da Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda enerjinin verilişində fasilə
yaranmayacaq.
Prezident İlham Əliyev səfər
çərçivəsində Laçın şəhərində Azərbaycan
Bayrağını ucaldandan sonra isə çıxış edib.
Dövlətimizin başçısı nitqində 44 günlük
Vətən müharibəsinin nəticəsi ilə bağlı
Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza
atmağa məcbur olduğunu və beləliklə,
Azərbaycanın tarixi zəfərinin təsdiqləndiyini
bildirib. Bunun nəticəsində isə Ermənistan
Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının
işğal edilmiş hissəsindən öz qoşunlarını
çıxardıb.
Ölkə rəhbəri daha sonra deyib: “Laçın
və Kəlbəcər rayonlarının bir hissəsi 44
günlük Vətən müharibəsi dövründə azad
edilmişdi. Laçının cənub, Kəlbəcərin şimal
hissəsini müzəffər Azərbaycan Ordusu
işğalçılardan azad etmişdi. Ancaq Laçın
şəhəri nəzarətimizdən kənarda qalmışdı.
Bunun da səbəbi o idi ki, Ermənistanı

Xankəndi ilə birləşdirən avtomobil yolu
şəhərin ortasından keçir və buna görə
biz Laçın şəhərini nəzarətə götürə
bilməmişdik. Ancaq 9 noyabr tarixində
aparılan danışıqlar nəticəsində mənim
təkidimlə alternativ yolun çəkilişi sənəddə
təsbit edildi və 3 il ərzində yeni yolun
çəkilişi ilə bağlı razılaşmalar aparılmalı idi.
Biz isə razılaşmaları daha tez bir zamanda
başa çatdırdıq, Rusiya tərəfi ilə yeni yolun
marşrutu təsdiqlənmişdi və təxirəsalınmaz
tədbirlər görülərək yeni yolun çəkilişinə
başladıq. Bu müddət cəmi bir il 8 ay
çəkdi...”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında bildirdiyi kimi, bir il 8 aydan sonra həmin
alternativ yol istifadəyə verilib. Bununla
da 30 il əvvəlki hadisələrin əksinə olaraq,
Azərbaycan bütün beynəlxalq hüquq
prinsipləri əsasında həm hərb meydanında, həm də diplomatik sahədə Ermənistan
tərəfini düşmənin vaxtilə işğala məruz qoyduğu bu ərazilərdən çıxmağa məcbur edib.
Prezident İlham Əliyev çıxışında Laçının azad edilməsinin tarixi hadisə olduğunu
qeyd edərək, bu gün şəhərin mərkəzində
Azərbaycan Bayrağını qaldırdığını və bu
bayrağın bundan sonra da əbədi dalğalanacağını bildirib. Ölkə rəhbəri, eyni zamanda, Laçın şəhərinin bütün Laçın rayonu,
işğal altında olmuş digər başqa yaşayış
məntəqələri kimi, erməni vandalizminə
məruz qaldığını, erməni vəhşiliyinin
təzahürlərinin hər bir kənddə, hər bir
şəhərdə qabarıq nəzərə çarpdığını qeyd

edib. Dövlətimizin başçısı “Bəzi yerlərdə,
o cümlədən, Laçın şəhərində ermənilər
qanunsuz məskunlaşma aparmışdılar,
Ermənistandan və daha çox xaricdən –
Suriya və Livandan erməni əsilli insanları
gətirib burada qanunsuz yerləşdirmişdilər.
Bu, hərbi cinayətdir, bütün beynəlxalq
konvensiyalarda hərbi cinayət kimi təsbit
edilir və bu cinayət dünya ictimaiyyətinin
gözü qarşısında baş vermişdir”, – deyə
vurğulayıb.
Burada onu da qeyd edək ki, ermənilər
Laçın və Kəlbəcərdən çıxarılarkən,
yenə də vəhşiliklər, barbarlıqlar nümayiş
etdirdilər. Evləri, meşələri yandırdılar, hətta
öz doğmalarının qəbirlərini də dağıdaraq
cəsədləri özləri ilə apardılar.
Yeri gəlmişkən, bu, ermənilərin
törətdikləri ilk barbarlıq əməli olmayıb,
düşmən oxşar vəziyyəti 2020-ci ildə
Ağdam və Kəlbəcərdən çıxarılanda da yaradıb, apara bildiyini aparıb, bilmədiyini isə
od vurub yandırıb, meşələri qırıb, torpağı
minalayıb.
Erməni barbarlığı təkcə dağıntılarla,
yanğınlarla bitmir. Onlar özlərini dünyaya
məzlum göstərərək, “doğma yurdlarından”
zorla çıxarıldıqlarını da iddia edirlər, heç bir
əndazəyə sığmayan fikirlər səsləndirirlər,
guya onlar üçün dogma olan bu yerlərdən
“didərgin” salınırlar. Amma çox şübhəsiz
ki, düşmən bura haradan və nə niyyətlə
köçürüldüyünü yaxşı bilir.
Xatırladaq ki, Laçının Zabux kəndinin
hazırda Azərbaycanı haqsızlıqda ittiham
edən erməni “sakinləri” Yaxın Şərqdən

köçürülüblər. Bu məskunlaşmada xaricdəki
erməni diasporu və müxtəlif ianələr
toplayan fondlar fəal rol oynayıblar. İndi
qəribədir ki, 30 il bundan əvvəl həmin
gəlmə ermənilər işğal olunmuş ərazilərə
yerləşdirilmələrinin və aldanmalarının belə
fərqində deyillər.
Prezident İlham Əliyev Laçın şəhərində
Azərbaycan Bayrağını ucaldandan sonra
etdiyi çıxışında bu tarixi yurd yerimizin
böyük hissəsinin erməni faşizmi tərəfindən
tamamilə viran qoyulduğunu, dağıdıldığını, bəzi yerlərdə qanunsuz məskunlaşma
aparıldığını, dünya ictimaiyyətinin,
beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən, bu
məsələ ilə birbaşa məşğul olan Minsk
qrupu həmsədrlərinin bu qanunsuzluğa göz yumduğunu diqqətə çatdırıb:
“Ermənistandan Qarabağa, Qarabağdan Ermənistana gedərək görürdülər ki,
burada qanunsuz məskunlaşma aparılır.
Görürdülər ki, Azərbaycan toponimləri
sıradan çıxarılır. Görürdülər ki, bizim
tarixi, qədim Azərbaycan torpağı olan
Laçın erməniləşdirilir, burada qanunsuz
məskunlaşma aparılır. Ancaq buna göz
yumurdular, sanki bununla razılaşırdılar.
Biz Azərbaycan xalqı isə bununla heç vaxt
razılaşa bilməzdik. Mən hər dəfə deyirdim
ki, heç vaxt imkan verə bilmərik bizim torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradılsın”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında daha
sonra xüsusi strateji əhəmiyyətə, çətin
relyefə, ağır, soyuq iqlimə malik olan Laçın
və Kəlbəcər rayonlarının azad edilməsinin
xüsusi önəm daşıdığını bildirib. Ölkə

822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrdə
Azərbaycan ərazilərinin işğalını pisləyib, respublikamızın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini
və keçmiş Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu bir daha təsdiqləyərək,
işğalçı qüvvələrin zəbt olunan ərazilərdən
dərhal, qeyd-şərtsiz və tam çıxarılmasını tələb
edib. Lakin Ermənistan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinin, eləcə də digər
beynəlxalq təşkilatların qərarlarının tələblərinə
30 ilə yaxın bir dövrdə məhəl qoymayaraq onları ciddi şəkildə pozub və Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərinin ilhaq edilməsi siyasətini
yürüdüb. Beləliklə, cəzasızlıqdan həvəslənən
Ermənistan daha da irəli gedərək, Azərbaycanı
yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə ilə
hədələyib, dövlət sərhədi və keçmiş təmas
xətti boyu hərbi təxribatlara əl atmaqdan
çəkinməyib.
İşğalçı ölkə belə bir növbəti təxribatı
isə 2020-ci il sentyabrın 27-də törədərək,
Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı hərbi hücuma başladı. Buna cavab olaraq, Azərbaycan
Ordusu öz ərazimizdə əks-hücum əməliyyatına
başladı və işğal olunmuş torpaqlarımızı azad
etdi.
Beləliklə, Silahlı Qüvvələrimiz 44 günlük savaşla dövlətçiliyimizin ən şərəfli səhifələrini yazdı və əldə etdiyi tarixi zəfərlə Azərbaycan faşist
ideologiyasından bəhrələnən Ermənistanın 30
illik işğalına son qoydu. Bir güllə atmadan, bir
şəhid vermədən Ağdam, Kəlbəcər və Laçını
düşməndən təmizlədi və dünyada qalib xalq,
məğlubedilməz dövlət kimi özünü təsdiqlədi.
Prezident İlham Əliyev müharibədən
dərhal sonra Azərbaycanın Ermənistanla sülh
danışıqlarına və sülh razılaşması üzərində
işləməyə başlamağa hazır olması barədə
dəfələrlə açıq bəyanat verib. Ermənistana
sülh gündəliyi təqdim olunub. Azərbaycan
tərəfindən delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı
çox aydın təkliflər irəli sürülüb. Lakin təəssüf
ki, Ermənistan indiyədək bu məsələdə aydın
mövqe bildirməyib. Dövlətimizin başçısı çıxışlarının birində bu barədə bildirib: “Ancaq yenə də
deyirəm, elə bilməsinlər ki, biz daim onlardan
sülh tələb edəcəyik. Biz, sadəcə olaraq, regionun gələcəyi naminə və müharibə riskinin sıfra
endirilməsi naminə bu təklifi edirik. Yenə də
deyirəm, əgər Ermənistan buna hazır deyilsə,
onda bu, olmayacaq. Olmasa nə olacaq? Heç
nə. Biz nə itirəcəyik? Heç nə itirməyəcəyik,
nə bu gün, nə sabah. Bəlkə də əksinə. Amma
itirən tərəf Ermənistan olacaq”.

rəhbəri Laçın və Kəlbəcər rayonlarının
1990-cı illərin əvvəllərində işğal edilməsi
ilə faktiki olaraq Ermənistanla Qarabağ
arasında coğrafi bağlantı yaradıldığını vurğulayaraq, Laçının 1992-ci il mayın 18-də,
Kəlbəcərin isə 1993-cü il aprelin əvvəlində
işğal altına düşdüyünü və beləliklə,
ermənilərin öz arzularına qovuşduğunu xatırladıb. Eyni zamanda, sözlərinə
“Onlar hesab edirdilər ki, bu torpaqlarda
əbədi yaşayacaqlar. Hesab edirdilər ki,
buna nail olacaqlar. Görürdülər ki, onlara
himayədarlıq edən bir neçə ölkə, onların
cinayətlərinə göz yuman, bu məsələ ilə
bilavasitə məşğul olan təşkilat buna biganə
qaldı. Sanki onlara bəraət qazandırırdılar
və daha da azğınlaşırdılar”, – deyə əlavə
edib.
Dövlətimizin başçısının çıxışında
diqqətə çatdırdığı bu məqamla bağlı onu da deyək ki, Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən 1992-ci il mayın
18-də Laçının işğal edilməsi və bununla
da düşmənin öz çirkin məqsədinə çatması təsadüfi deyildi. Bu acı məğlubiyyətin
əsas səbəblərindən biri o vaxtkı AXC–
Müsavat iqtidarının yarıtmaz siyasəti,
səriştəsizliyi idi. Həmin dövrdə ayrı-ayrı
siyasi qüvvələrin hakimiyyət maraqları o
dərəcədə idi ki, düşmənlə qeyri-bərabər
döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq göstərən
Laçının müdafiəsi unudulub arxa plana
keçdi. Laçındakı döyüşçülərin xeyli hissəsi
Bakıya çağırılaraq, hakimiyyət çevrilişinə
cəlb edildi. Düşmən qarşısında tək buraxılan, köməksiz qalan bir qrup laçınlı
isə mərdliklə döyüşərək, qəhrəmanlıq
salnaməsi yazdı. Çox sayda qurbanlar
verilsə də, Laçın düşmən əlinə keçdi.
Beləliklə, Ermənistanın Azərbaycan
Respublikasına qarşı hərbi təcavüz
siyasətinin davamı olan Laçın rayonunun
işğalı nəticəsində bölgənin əhalisi etnik

Söhbəti qələmə aldı:
V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
təmizləməyə məruz qaldı və 77 min 518
nəfər sakinin respublikamızın müxtəlif
bölgələrində məcburi köçkün həyatı başladı.
Ermənistanın işğalı nəticəsində
rayonun 217 mədəniyyət, 101 təhsil, 142
səhiyyə müəssisəsi, 462 ticarət, 30 rabitə,
2 avtonəqliyyat və müxtəlif təyinatlı istehsal
obyektləri talan edilərək sıradan çıxarıldı.
Həmçinin dünya, yerli əhəmiyyətli çoxsaylı tarixi abidə vandalizmə məruz qaldı.
O cümlədən, VI əsrə aid Alban Ağoğlan
məbədi, XIV əsrə aid Məlik Əjdər türbəsi,
Qaraqışlaq kəndində məscid, Zabux
kəndində qədim qəbiristanlıq viran edildi,
Laçın Tarix Muzeyi və onun qızıl, gümüş və
tunc sikkələrdən ibarət qədim kolleksiyası
talandı.
Beynəlxalq humanitar hüququ, o
cümlədən, Cenevrə konvensiyaları ilə
üzərinə düşən öhdəlikləri kobud şəkildə
pozan Ermənistan işğal dövründə digər
Azərbaycan ərazilərində olduğu kimi,
Laçında da qeyri-qanuni fəaliyyəti davam
etdirdi, coğrafi adları dəyişdirdi, rayonun
təbii resurslarını dağıtdı, qanunsuz infrastruktur dəyişiklikləri həyata keçirdi, eyni
zamanda, məqsədyönlü məskunlaşma
siyasəti apararaq bölgənin demoqrafik
tərkibini dəyişdirdi.
Təəssüf ki, Ermənistan Azərbaycan
ərazilərini işğal altında saxlamaqla
güddüyü siyasi məqsədlərinə nail ola
bilməyəcəyini anlamadı, torpaqlarımızın işğalına əsaslanan status-kvonun
qəbuledilməzliyini dərk etmədi.
Beləliklə, işğalçı 30 ilə yaxın bir dövrdə
qəsbkar siyasət yürütməklə bölgədə, o
cümlədən, Ermənistanda sülh, sabitlik və
təhlükəsizliyin inkişafına imkan vermədi.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Türkiyə həmkarlar ittifaqlarının
nümayəndə heyəti Azərbaycanda

Türkiyənin nüfuzlu həmkarlar ittifaqlarından olan KAMUSEN Konfederasiyasının sədri Öndər Kahveçinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir.
Nümayəndə heyəti Fəxri xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin
xatirəsini ehtiramla yad edərək məzarı

önünə gül dəstələri düzüblər. Akademik Zərifə xanım Əliyevanın, görkəmli
dövlət xadimi Əziz Əliyevin və tanın-

mış həkim-alim Tamerlan Əliyevin
məzarları üzərinə də gül dəstələri
düzülüb. Qonaqlar Şəhidlər xiyabanını
və 1918-ci ildə Bakının azad edilməsi
uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş türk
əsgərlərinin xatirəsinə ucaldılmış “Türk
şəhidliyi” abidəsini də ziyarət ediblər.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasında hər iki tərəfdən
nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə
keçirilən görüşdə Azərbaycanla
Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq
münasibətlərindən, həmçinin iki
ölkənin həmkarlar ittifaqları arasındakı
əlaqələrdən, əməkdaşlığın daha da
möhkəmləndirilməsi istiqamətində
görülən işlərdən və gələcək
perspektivlərdən danışılıb.
AHİK sədri, milli məclisin deputatı
Səttar Möhbalıyev bildirib ki, iki ölkənin
münasibətlərinin ən yüksək səviyyəyə
çatdırılması ulu öndər Heydər Əliyevin
daim diqqət mərkəzində olub, təşkil
olunan qarşılıqlı səfərlər, aparılan
müzakirələr sayəsində böyük tarixə
malik qardaşlıq əlaqələri daha da
möhkəmlənib. Dövlətimizin başçısı
cənab İlham Əliyev prezident
seçildikdən sonra da Türkiyə ilə
münasibətlərin inkişafı ölkəmizin xarici
siyasətinin mühüm tərəfini təşkil edir.

Prezident İlham Əliyev ilə Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasındakı
qardaşlıq münasibətləri ölkələrimiz
arasındakı dostluq əlaqələrinin daha
da dərinləşməsinə, xalqlarımızın
yaxınlaşmasına səbəb olub.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətindən söz açan AHİK
sədri bildirib ki, Azərbaycan və
Türkiyə həmkarlar ittifaqları arasında əlaqələr gündən-günə güclənir,
hərtərəfli təcrübə mübadilələri aparılır,
əməkdaşlığa dair müxtəlif sənədlər
imzalanır. S.Möhbalıyev əminliyini ifadə
edib ki, əlaqələrimiz bundan sonra da
genişlənəcək və inkişaf edəcək.
Səmimi qəbula görə təşəkkür
edən KAMU-SEN Konfederasiyasının
sədri Öndər Kahveçi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bütün
dünyaya nümunəvi səviyyədə olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, Vətən
müharibəsində Azərbaycanın qazandığı Zəfər bütövlükdə Türk dünyasının
parlaq qələbəsidir. Azərbaycan və
Türkiyənin həmkarlar ittifaqları arasında əlaqələrdən danışan qonaq bu
münasibətlərin günü-gündən inkişaf etdiyini, təşkil olunan qarşılıqlı səfərlərin,
aparılan təcrübə mübadilələrinin
əməkdaşlığın dərinləşməsinə səbəb
olduğunu diqqətə çatdırıb. Vurğulanıb
ki, bu əlaqələrin daha da inkişafı üçün
gələcəkdə də səylə çalışılacaq.
Görüşdə maraq doğuran digər
məsələlər də müzakirə olunub. Sonda
qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub,
xatirə şəkili çəkdirilib.

R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan jurnalistlərinin ali məclisi media
islahatlarına yeni yön və məzmun verəcək
Azərbaycan mediasının həyatında yeni önəmli hadisə olan
Jurnalistlərini VIII Qurultayına hazırlıq işləri başa çatmaq
üzrədir. Qurultayın keçirilməsi üzrə təşkilat komitəsinin
növbəti iclasında media təmsilçilərinin qurultayı işıqlandırmaq
istəyən jurnalistlərin ali məclisdə iştirakı ilə bağlı sualları
cavablandırılıb, AMŞ İdarə Heyətinə namizədlərin və qurultay
nümayəndələrinin siyahıları dəqiqləşdirilib.
Bildirilib ki, məclisin işini işıqlandıran jurnalistlərin sərbəst
fəaliyyətlərinin təmin edilməsi üçün
qurultayın keçirilmə yerinin imkanları
nəzərə alınmalıdır. Təşkilat Komitəsi
ali məclisi işıqlandıracaq jurnalistlərin
ayrıca qeydiyyatının aparılmasını
məqbul sayıb. KİV-lər bununla bağlı
info@pressocuncil.az e-mailinə 23
sentyabr 2022-ci il saat 15.00-dək
yazılı məlumat göndərməlidirlər.
Məlumatda qurultayda jurnalist kimi
iştirak edəcək əməkdaşların adları qeyd edilməlidir. Məlumat KİV-in
rəsmi blankında olmalı, möhür və
imza ilə təsdiqlənməlidir. Telekanallar
3, gündəlik qəzetlər və informasiya
agentlikləri 2, digər informasiya resursları isə qurultayı işıqlandıracaq 1
nümayəndə göndərə bilərlər.
AMŞ İdarə Heyətinə namizədlərin
siyahısı ilə bağlı təşkilat komitəsi yekun seçki bülleteninə ən çox səs toplamış 46 namizədin adını daxil edib.
Xatırladaq ki, qurultayda AMŞ İdarə
Heyətinə 28 jurnalist namizəddən
14-ü, 18 ictimaiyyət nümayəndəsi olan
namizəddən isə 9-u seçiləcəkdir.
İclasda qurultay nümayəndələrinin
siyahısı da nəzərdən keçirilib. TKnın qərarına əsasən siyahı 23 sentyabr 2022-ci il tarixində Mətbuat
Şurasının presscouncil.az saytında
yerləşdiriləcək.
Bildirilib ki, Azərbaycan
Jurnalistlərinin VIII qurultayı 24
sentyabr 2022-ci il tarixdə Beynəlxalq
Muğam Mərkəzində (Ünvan Neftçilər
prospekti 30, Dənizkənarı Milli Park)
keçiriləcəkdir. Qeydiyyat saat 09.00dan 10.00-dək aparılacaqdır. Saat
10.00-da qurultay işinə başlayacaq.
Qurultayda yeni mərhələdə uğurla
davam etdirilən və dərinləşən isla-

hatlar şəraitində Azərbaycan mediasının əldə etdiyi tarixi uğurlara nəzər
salınacaq, milli jurnalistikamızın
çağdaş çağırışları vaxtında və yüksək
səviyyədə cavablandırmaqla bağlı
önəmli vəzifələri müəyyənləşdiriləcək.
Qurultayqabağı müzakirələrdə, eləcə
də builki milli jurnalistika günündə
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
Şuşada keçirilmiş Beynəlxalq Media
Forumunda bildirilmişdir ki, çağdaş
dünyada medianın texnoloji bazasının sürətlə müasirləşməsi, internetin
geniş yayılması dünya mediasında
olduğu kimi, Azərbaycan jurnalistikasında da yeni dövrün tələblərinin
təxirəsalınmadan cavablandırılmasını
tələb edir. Elektron medianın geniş
yayılması, “sosial media” deyilən
şəbəkənin yaratdığı problemlərlə
yanaşı, onun danılmaz gerçəkliyə
çevrilməsi ənənəvi jurnalistikanı çətin
imtahan qarşısında qoymuşdur.
Ölkəmizdə qısa müddətdə bu
zəruri yeniləşməni təmin etmək
üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşməsi haqqında” 12
yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı ilə
“Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi” publik hüquqi
şəxsinin yaradılmış, “Media haqqında yeni qanun qəbul edilmişdir. Son
dövrdə ölkəmizdə aparılan hərtərəfli,
dərin islahatların davamı olaraq atılan
bu addımlar demokratik dövlət və azad
media münasibətlərini yeni yüksək
səviyyəyə qaldırmağa xidmət edir.
Azərbaycan jurnalistikasının
tarixində yeni mərhələyə start vermiş qeyd edilən tarixi fərmanda
Azərbaycan dövlətinin media
siyasətinin bu vaxtadək əldə edilmiş

uğurlarına nəzər salınaraq bildirilir ki,
müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq
ölkəmizdə demokratik cəmiyyət quruculuğu prosesi çevrəsində müasir medianın formalaşması və inkişafı üçün
geniş imkanlar yaradılmışdır: “Həyata
keçirilmiş köklü islahatlar nəticəsində
ölkədə senzura, söz və məlumat
azadlığını məhdudlaşdıran digər süni
maneələr aradan qaldırılmış, medianın fəaliyyətini tənzimləyən mütərəqqi
qanunvericilik bazası formalaşdırılmış,
redaksiyaların davamlı inkişafı, onların
iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi,
jurnalistlərin sərbəst fəaliyyətinin təmin
edilməsi məqsədilə ardıcıl tədbirlər
görülmüşdür”.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi, söz və informasiya azadlığı, demokratiyanın inkişafı, hüquqi
dövlətin qurulması Azərbaycanda
çox vacib olan məsələlərdir: “Mən
hesab edirəm ki, bu sahədə ölkəmiz
çox böyük və uğurlu yol keçmişdir”.
Ölkə rəhbərliyinin həyata keçirdiyi zəruri tədbirlər, KİV-in davamlı
inkişafına göstərilən yüksək diqqət
və qayğı nəticəsində ötən illərdə milli
jurnalistikamız önəmli inkişaf yolu
keçmiş, ölkəmizdə və dünyada baş
verən hadisələrlə bağlı cəmiyyətin
məlumatlandırılması, xalqımızın haqq
səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü
fəaliyyət göstərmişdir.
Bunlarla yanaşı, cəmiyyətin hər
bir sahəsini əhatə edən köklü islahatların həyata keçirildiyi, habelə
bütün dünyanı əhatə edən vahid

informasiya məkanında yeniliklərin
intensiv xarakter aldığı, kommunikasiya vasitələrinin sürətlə inkişaf
etdiyi, mütərəqqi texnologiyaların, iş
metodlarının tətbiq olunduğu çağdaş
dövrdə ölkənin KİV sferasında da
yeniləşmə və təkmilləşməyə tələbat
yaranmışdır. Beynəlxalq informasiya
mühitinin müəyyən etdiyi prinsiplərə
uyğun olaraq, media sahəsində
modernləşmə, rasionallıq, qabaqcıl
texnologiyaların geniş tətbiqi, aparıcı
trendlərin izlənilməsi və digər mühüm
şərtləri özündə birləşdirən innovativ
təkamülün yaratdığı imkanlardan
Azərbaycan jurnalistikasının qədərincə
yararlanmasına ehtiyac duyulur.
Dəfələrlə yüksək səviyyədə bəyan
edildiyi kimi, ölkəmizin sürətlə inkişaf
etdiyi, demokratikləşmə prosesinin
dərinləşdiyi, cəmiyyət həyatının bütün
sahələrinin yeniləşdiyi müasir dövrdə
kütləvi informasiya vasitələrinin, o
cümlədən milli mətbuatımızın qarşısında yeni vəzifələr durur. Milli
mediamızın şəffaflıq və vətəndaş
məmnunluğu prinsiplərinə əsaslanan,
xalqın obyektiv və peşəkar şəkildə
məlumatlandırılmasına xidmət edən
fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün
bu sahədə zəruri və əsaslı islahatlar
uğurla davam etdirilir.
Demokratik cəmiyyətdə
Azərbaycan mediasının
özünütənzimləmə və özünüidarəetmə
qurumu kimi yaradılmış və 20 ildir ki,
uğurla fəaliyyət göstərən Azərbaycan
Mətbuat Şurası da KİV sahəsində aparılan islahatların düzgün və səmərəli
surətdə gerçəkləşdirilməsində fəal
iştirak edir. AMŞ-nin rəhbərliyi və
təşkilatçılığı ilə hazırlanan Azərbaycan
jurnalistlərinin ali məclisi media islatatlarına yeni yön və məzmun verəcək.
İnanırıq ki, ölkə jurnalistlərinin növbəti
ali məclisində müzakirə ediləcək
önəmli məsələlər və qəbul ediləcək
qərarlar milli jurnalistikamızın qarşıdakı dövrdə uğurlu fəaliyyətini təmin
edəcək.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

BMT Baş Assambleyasının
77-ci sessiyasında Azərbaycanın
multikulturalizm mühiti təqdir edilib
BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyası
çərçivəsində Milli və ya etnik, dini və linqvistik
azlıqlara məxsus şəxslərin hüquqları üzrə
Bəyannamənin 30 illiyinə həsr edilən ümumi
debatlar, eyni zamanda, bağlanış sessiyalarından
ibarət fiziki formatda yüksək səviyyəli tədbir
keçirilib.
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, tədbirdə Mərkəzin
icraçı direktoru Rəvan
Həsənov məruzə ilə çıxış edib.
Məruzədə Azərbaycanda
əsrlər boyu formalaşan, bu
gün də davam edən tolerantlıq mühiti, dövlətimizin əsas
istiqamətlərindən biri olan
multikulturalizm siyasəti, milli,
dini qrupların fəaliyyətlərinə
yaradılan şərait və dövlət

tərəfindən onlara göstərilən
qayğı barədə ətraflı məlumat
verilib. Qeyd edilib ki,
Azərbaycanda dövlətimizin
başçısının Fərmanı ilə 2014-cü
ildə yaradılan Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi
dövlət orqanı kimi azsaylı
xalqların mədəniyyətinin,
dilinin, inanclarının qorunması istiqamətində çox mühüm
səmərəli layihələr həyata keçirib və keçirməkdə davam edir.
Mərkəz dünyada nadir olan

təşkilatlardandır və tolerantlıq,
mədəniyyətlərarası dialoq, eyni
zamanda, dinlərarası dialoqun
qlobal səviyyədə təşviqinə
öz töhfəsini verməkdədir.
Mərkəzin nəzdində azsaylı
xalqların məşvərət şurası fəaliyyət göstərir. Daha
mühüm bir layihə isə budur
ki, Mərkəzin təşkilatçılığı
ilə Azərbaycanın bütün
universitetlərində həm bakalavr, həm də magistr pilləsində,
bütün ixtisaslarda multikulturalizm fənni tədris olunur. Bunun-

la yanaşı, bu fənn dünyanın
24 nüfuzlu universitetində də
Mərkəzin təşkilatçılığı ilə tədris
edilir. Bu, gələcək nəsillərdə
tolerantlıq və multikultural
düşüncənin formalaşması
baxımından çox vacibdir.
R.Həsənov, eyni zamanda,
vurğulayıb ki, Azərbaycanda
multikulturalizmin dövlət
siyasəti səviyyəsində həyata
keçirilməsinə baxmayaraq,
ölkəmizin mədəni irsinə
qarşı son 30 ildə Ermənistan
tərəfindən məqsədli şəkildə

vandalizm aktı törədilib.
Azərbaycanın işğaldan azad
edilən ərazilərində tarixidini abidələr, ibadətgahlar
tamamilə dağıdılıb və məhv
edilib. Təəssüf ki, bu mədəni
soyqırımına heç bir beynəlxalq
təşkilat reaksiya göstərməyib.
Bu cür hallar, əlbəttə,
regionda dayanıqlı sülhə və
birgəyaşayışa zərbə vurur.
Qeyd edək ki, dünyanın
müxtəlif elmi dairələrində,
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda
ölkəmizdə müxtəlif xalqların
və konfessiyaların sülh,
əmin-amanlıq şəraitində birgə
yaşamasına, Azərbaycan
multikulturalizminin örnək
model kimi öyrənilməsinə
və Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin
fəaliyyətinə maraq gündəngünə artır.

Ölkəmizin İsraillə dostluğuna sədaqətlə
xidmət etmiş Azərbaycan oğlu
2022-ci il sentyabrın 20-də Azərbaycan – İsrail münasibətlərinin inkişafına
əvəzsiz töhfələr vermis, “Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr” təşkilatının başçısı,
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki nümayəndəliyinin rəhbəri,
siyasi analitik, “The Jerusalem Post” qəzetinin siyasi şərhçisi Arye Qut uzun sürən
xəstəlikdən sonra vaxtsız vəfat etmişdir.
Avrasiyada heç bir ölkə İsraillə
Azərbaycandan daha yaxın, isti,
strateji, daha səmimi və dostluq
münasibətlərinə malik deyil.
Arye QUT

Arye Qut, yalnız ictimai və siyasi düşüncələri
ilə deyil, həm də bədii ədəbiyyat sahəsində
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş görkəmli
bir şəxsiyyət idi. O, 2 iyun 1975-ci ildə Bakı
şəhərində anadan olmuş, Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq münasibətlər fakültəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Universiteti
bitirdikdən sonra müəllimlik təcrübəsi keçmək
məqsədi ilə İtaliyanın Genova Universitetinə
göndərilmiş, üç il ərzində Bakı Dövlət Universitetinin ən gənc müəllimlərindən biri olmuş,
beynəlxalq münasibətlər sahəsində magistr elmi
dərəcəsinə yiyələnmişdir. Arye Qut Azərbaycan,
rus, ingilis, ivrit, türk və alman dillərində sərbəst
danışa bilirdi.
2000-ci ildə İsrail Dövlətinə köçmüş, 20022009-cu illər ərzində tanınmış “GİLRO LTD” İsrail şirkətində idxal-ixrac departamentin rəhbəri
vəzifəsində, eyni zamanda 2007-2009-cu illərdə
Türkiyənin İsraildəki səfiri Namiq Tanın siyasi
müşaviri vəzifəsində çalışmışdır. Bununla yanaşı, Arye Qut İsrail–Turkiyə və İsrail–Azərbaycan
münasibətləri sahəsində İsraildə aparıcı
mütəxəssislərdən biri kimi tanınırdı və İsrailin
dövlət radiosunda “Radio Reka” (rus dilində),
“Reşet Bet” (ivrit dilində) və İsrailin daha 10-a
yaxın televiziya kanallarında daimi siyasi şərhçi
kimi çıxış etmişdir. O, həm də İsrailin hərbi
sənaye kompleksində çalışmış və bu strukturda
postsovet məkanında olan ölkələr sahəsində
nüfuzlu mütəxəssislərdən biri hesab olunmuş,
eyni zamanda İsrailin Müdafiə Nazirliyində
siyasi analitik və Cənubi Qafqaz regionu üzrə
aparıcı mütəxəsislərdən biri hesab olunurdu.
Arye Qut həm İsrail, həm də Azərbaycan
mətbuatı ilə fəal şəkildə əməkdaşlıq edərək
Türkiyə–İsrail münasibətlərinə, İsrail və
Azərbaycan strateji tərəfdaşlığına, Cənubi
Qafqazda geosiyasi vəziyyətə, Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinə dair 700-dən
artıq analitik məqalələrin müəllifidir. O,

İsraildə Azərbaycan diasporunun fəal
nümayəndələrindən biri, “İsraildə Azərbaycan
Evi”nin icraçı direktoru, “İsrail–Azərbaycan”
Beynəlxalq Assosiasiyasının idarə heyətinin
üzvü və təşkilatın mətbuat katibi, İsraildəki
“Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr” adlı qeyrihökumət təşkilatının rəhbəri, İsrail Dövlətində
“Justice for Khojaly” beynəlxalq kampaniyasınin
rəsmi əlaqələndiricisi olmuşdur.
2016-cı ildən Arye Qut Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki
nümayəndəliyinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib.
Onun İsraildə “Ağrı” bədii-sənədli romanı
çapdan çıxıb. Əsərdə 1992-ci ildə erməni
silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı
şəhərində törədilmiş dəhşətli soyqırımından
bəhs edilir.
Arye Qut Azərbaycan xalqını çox sevirdi:
“Mən həmişə demişəm, yenə də deyirəm,
Azərbaycan xalqının dostu yox, oğluyam” –
söyləməklə bir daha ölkəmizə nə qədər bağlı
olduğunu nümayiş etdirmişdir.
O, rayonumuzla da sıx bağlı bir insan idi.
Dəfələrlə müxtəlif nümayəndə heyətləri ilə birgə
rayonumuzda və Dağ yəhudilərinin kompakt
şəkildə yaşadığı Qırmızı Qəsəbədə olmuş,
ölkəmizdə, o cümlədən rayonumuzda olan
multikultural və tolerant mühit barədə dünya
ictimaiyyətinə dəyərli məlumatlar çatdırmışdır.
Bununla yanaşı, 1918-ci il Azərbaycanlılara
qarşı soyqırımı hadisələrini özündə əks etdirən
Quba Soyqırımı Memorial Kompleksində
bir neçə dəfə olan qonaq, erməni vandalları tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı
törədilmiş amansız qırğınlar barədə də dünyaya
həqiqətləri çatdırmışdır. Xalqımız onun xatirəsini
daim uca tutacaqdır.
Quba rayonunun ictimaiyyəti Arye Qutun vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir,
mərhumun doğmalarına və yaxınlarına dərin
hüznlə başsağlığı verir.

Yavuşva SİMANDİYEV,
Quba rayonu, Qırmızı Qəsəbə 1 nömrəli
tam orta məktəbin direktoru

Goranboy: “Şəhid valideynlərinin
kədəri xalqın kədəridir...”
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev rayonun digər məsul
şəxsləri ilə birlikdə Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Daşkəsən, Kəlbəcər,
Laçın və Zəngilan istiqamətlərində erməni silahlı birləşmələri tərəfindən törədilən
genişmiqyaslı təxribatın qarşısının alınması zamanı yaralanmış və müalicə aldığı
Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalda vəfat etmiş Şəfəq kənd sakini, Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin XTQ mənsublu giziri, şəhid Qurbanov Yusif Asif
oğlunun 3 mərasimində iştirak etmişdir.
Dünən isə rayon
rəhbərliyi ŞəhidlərimizQızılhacılı qəsəbəsində
Məmmədov Səfiyar Elşən
oğlunun və Qaradağlı
kəndində isə İmamquliyev Ümid Vüqar oğlunun
7 mərasimlərində iştirak
etmişdir.
Məhərrəm Quliyev
Şəhidlərin yaxınlarına bir
daha başsağlığı vermiş
və demişdir ki, bu kədər
təkcə onların kədəri deyil, Azərbaycan xalqının
kədəridir: “Siz başınızı dik
tutmalısınız. Çünki buna haqqınız var. Bu məğrurluğu sizə
övladlarınız bəxş edib. Onlar
müqəddəs amal uğrunda

canlarından keçiblər. Ali Baş
Komandan, cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə böyük Qələbəyə nail
olmuşuq. Fəxr etməlisiniz ki,

bu qələbədə sizin övladlarınızın da payı var!”.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

ATMU əməkdaşları
Yunus Emre Mərkəzində olublar
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin (ATMU) beynəlxalq əlaqələr
şöbəsinin müdiri Orxan Musa və mütəxəssisi İranə Məmmədcanova Türkiyə
Respublikasının ölkəmizdə fəaliyyət göstərən Yunus Emre Mərkəzində mərkəzin
əməkdaşları ilə görüşüblər.

Universitet əməkdaşları ilə görüşdən
məmnunluğunu bildirən mərkəzin rəhbəri
Selçuk Karakılıç söhbət əsnasında ATMU və

Türkiyə Respublikasında fəaliyyət göstərən
müxtəlif təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında məlumat verib. O, ATMU ilə davamlı
əməkdaşlıq imkanlarının genişlənəcəyinə
əminliyini bildirib.
Fikir mübadiləsi şəraitində keçən görüşdə
ATMU tələbələrinin fərqli ixtisaslar üzrə
beynəlxalq təhsil layihələrində yaxından
iştirakı haqqında önəmli məsələlərə toxunub. Görüş zamanı, həmçinin azərbaycanlı
tələbələrin turizm iaşə obyektlərində istehsalat təcrübəsinə cəlb olunmaları müzakirə
predmeti kimi diqqətdə saxlanılıb.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Rusiya və Çin xarici
işlər nazirlərinin görüşü
Kanada

120 avtomobil hərraca çıxarılıb
“RM Sotheby's”
hərrac evi 120 ədəd
klassik avtomobili
satışa çıxarıb. Bildirilir ki, hərrac sentyabrın 24-də baş
tutacaq. İş adamına
məxsus kolleksiyanın 20 milyon
dollara satılacağı
gözlənilir. Satışa
çıxarılan eksponatlar arasında “Maserati 3500 GT Spyder”
(1960), “Porsche 356 A 1600 Speedster” (1956), 60 yaşlı
“Mercedes-Benz 300 SL Roadster”, “Ferrari 330 GTC”
(1967) və “GTSno Roadster” (1974) var.
Xəbəri “Autonews” verib.

Çin

Rusiya əmindir ki, Çin Kommunist Partiyasının
oktyabrda keçiriləcək 20-ci qurultayı ölkənin inkişafı
ilə bağlı pozitiv qərarlarla başa çatacaq və beynəlxalq
arenada ədalətin bərqərar olmasına kömək edəcək. Belə
bir bəyanatla Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov
çinli həmkarı Van İ ilə görüşdə çıxış edib. Məlumatı
“İnterfaks.ru” verib.
“Bir neçə gündən sonra
Çin Kommunist Partiyasının
20-ci qurultayı başlayacaq.
Bütün dünyanın diqqəti bu
vacib tədbirə yönəlib. Əminik
ki, çinli dostlarımız qurultayı
ölkənin, cəmiyyətin gələcək
inkişafı üçün pozitiv razılaşmalarla başa çatdıracaq”.
Lavrov çinli həmkarı ilə
görüşdən məmnun olduğunu deyib. Qeyd edək ki,
Çin Kommunist Partiyasının
qurultayı oktyabrın 16-da
Pekində açılacaq, yekunda
isə partiya Siyasi Bürosunun
Daimi Komitəsinə seçiləcək
və yaxın 5 il ərzində Çinin
siyasi gələcəyini müəyyən

edəcək şəxslərin adları
məlum olacaq.
Çinin xarici işlər naziri Van
İ isə Lavrovla görüşü zamanı
bildirib ki, Rusiyanı BMT-də
oynadığı vacib roldan heç
kim məhrum edə bilməz.
Van İ deyib: “Biz lap bu
yaxınlarda Səmərqənddə
görüşdük. Birinci növbədə,
sizi salamlayıram və BMTnin mənzil-qərargahının
yerləşdiyi Nyu-Yorka gələ
bilməyiniz münasibətilə təbtik
edirəm. BMT ABŞ ərazisində
yerləşsə də, bizim hamımıza məxsusdur. Rusiya
Təhlükəsizlik Şurasının daimi
üzvüdür və bundan sonra da

Ölüm hökmü

aşağı göstəricidir.
Qeyd edilir ki, Britaniya valyutasının ucuzlaşması ABŞda FED-in uçot dərəcəsini artması fonunda baş verib.
Xəbəri “The Times” verib.

Almaniya
Enerji böhranı
Avropa ölkələrində
enerji qiymətlərinin
artması bir sıra
şirkətləri öz istehsal
müəssisələrini ucuz
enerji və işçi qüvvəsi
olan dövlətlərə
köçürməyə sövq edir.
Bu barədə Almaniya
KİV-i məlumat yayıb.
Bildirilir ki, artıq Almaniyadakı alüminium zavodlarının
sahibləri bu barədə düşünməyə başlayıblar. Qeyd edilir ki, enerji böhranının aradan qaldırılması yolları yaxın
müddətdə tapılmasa, tezliklə ölkədə bircə alüminium zavodu da qalmayacaq.
Xəbəri “Şpigel” verib.

İsveçrə
Yeni turnir yaradılır
UEFA avrokubokların qaliblərinin və
MLS (ABŞ çempionatı) klublarının
iştirak edəcəyi yeni
turnir yaratmaq
istəyir. UEFA Çempionlar Liqası, Avropa
Liqası və Konfrans
Liqası qaliblərinin
oynayacağı Avropa Superkubokunu əvəz edəcək yeni turnirin yaradılması ideyasını nəzərdən keçirir. Hazırda yeni
turnirin təşkili ilə bağlı danışıqlar aparılır.
Yeni turnirdə dörd yarışın iştirakçılarının - Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqasının qalibləri,
həmçinin MLS-in qalibi olan komandanın iştirakı planlaşdırılır.
Xəbəri “The Guardian” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

qəbul edilmiş qərarların
icrası üzərində işləməyə
hazıram. Pandemiya hələ
başa çatmayıb, dünyada dərin dəyişikliklər baş
verir, hazırkı şəraitdə biz
əlaqələrimizi koordinasiya
etməli və əməkdaşlığımızı
gücləndirməliyik ki, ümumi çağırışlara birgə cavab
verək, dünya nizamını
daha ədalətli etmək üçün
qlobal təhlükəsizliklə bağlı
təşəbbüslər irəli sürək”.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

2021-ci ildə dünyanın müxtəlif ölkələrində 45 jurnalist və media
işçisi peşə borcunu yerinə yetirərkən baş vermiş insidentlər
nəticəsində qətlə yetirilib. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının
(İJF) yaydığı hesabatda qeyd edilir ki, həlak olan jurnalistlərdən 
33-ü birbaşa hücum zamanı qətlə yetirilib. O cümlədən, Asiya-Sakit
Okean zonasında 20, Qərb yarımkürəsində 10, Afrikada 8, Avropada 6
jurnalist öldürülüb.

Böyük Britaniya
Böyük Britaniyanın
milli valyutası olan
funt-sterlinqin dollar
qarşısında məzənnəsi
zəifləməyə davam edir.
Bildirilir ki, birjalarda
1 funt-sterlinq 1,1296
dollara qədər enib.
Qeyd edilir ki, bu,
1985-ci ildən bəri ən

BMT-dəki vacib rolunu oynamaqda davam etməlidir. Heç
kim Rusiyanı bu hüququndan
məhrum edə bilməz”.
Çin XİN başçısı xatırladıb
ki, Səmərqənddə Şanxay
Əməkdaşlıq Təşkilatının
sammitində Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin və
Çin Xalq Respublikasının
Sədri Si Cinpinin görüşündə
ikitərəfli münasibətləri
müzakirə edilib və bir çox
məsələlər üzrə anlaşma əldə
olunub.
Van İ əlavə edib: “Mən
sizinlə birlikdə ölkələrimizin
liderlərinin son görüşündə

Ötən il dünyada
45 jurnalist qətlə yetirilib

Çinin Çançun
şəhər xalq məhkəməsi
sabiq ədliyyə naziri
Fu Cenhua haqqında
ölüm hökmü çıxarıb.
Məhkəmənin belə bir
qərar çıxarmasına
onun törətdiyi korrupsiya əməlləri səbəb
olub. O, karyerası
boyunca müxtəlif yüksək vəzifələrdə fəaliyyət göstərib–
ölkənin daxili işlər nazirinin müavini, həmçinin Pekinin polis
rəisi vəzifəsində çalışıb. Qeyd edilir ki, ölüm hökmü 2 ildən
sonra icra olunacaq.
Məlumatı “Sinxua” yayıb.

Son 37 ildə ən aşağı göstərici

FHN seminarmüşavirə keçirib

O da diqqətə çatdırılır ki, 2021-ci ildə
Əfqanıstanda 9 jurnalist qətlə yetirilib ki,
bu dəhşətli göstərici Əfqanıstanı media
nümayəndələri üçün ən təhlükəli ölkə
edib. Jurnalistlərin ən çox qətlə yetirildiyi
digər ölkələr Meksika (8), Hindistan (4),
Pakistan (3) olub. Bundan başqa ötən il
Asiya-Sakit Okean zonasında 20, Qərb
yarımkürəsində 10, Afrikada 8, Avropada 6 jurnalist peşə borcunu yerinə
yetirərkən həlak olub. Yaxın Şərq və
Ərəb ölkələrində isə 1 jurnalist qətlə
yetirilib.
Bir fakt da qeyd olunub ki,
ümumiyyətlə son illər jurnalistlər üçün
silahlı münaqişələrdən qaynaqlanan

risklər azalsa da, cinayətkar dəstələr
və Meksikada geniş yayılmış narkotik
kartelləri ilə bağlı təhdidlər qalmaqdadır
və bunlar jurnalistlərə qarşı törədilmiş
hücumların böyük əksəriyyətini təşkil
edir.
İJF-in hesablamalarına görə, 2020-ci
ildə 65 jurnalist qətlə yetirilib. Məlumat
üçün deyək ki, təşkilatın dünyanın 145
ölkəsindən 600 mindən çox jurnalist
üzvü var. Ən son məlumata görə, 2022ci ilin avqustunadək dünyada təxminən
33 media nümayəndəsi həlak olub.
Ukraynanın mədəniyyət və informasiya
siyasəti naziri Aleksandr Tkaçenko
isə ölkəsində genişmiqyaslı hərbi
əməliyyatlar başlayandan indiyədək
yerli media mənsubları da daxil olmaqla,
müxtəlif ölkələrdən 8 jurnalistin həlak
olduğunu, onlardan bəzilərinin birbaşa
vəzifə borcunu yerinə yetirərkən,

qalanlarının isə hərbi əməliyyatlar
nəticəsində öldürüldüyünü bəyan
edib: "Müharibə ərzində biz çox itkilər
vermişik. Bu gün jurnalist olmaq həqiqəti
bütün dünyaya çatdırmaq üçün canını
verməyə hazır olmaqdır. Bütün ölkəmiz
kimi mən də ədalət carçılarına sonsuz
minnətdaram”, -deyə vurğulayıb.
Xatırladaq ki, ötən il iyunun
4-də Azərbaycan Televiziyasının
teleoperatoru 1989-cu il təvəllüdlü
Sirac Abışov və AZƏRTAC-ın
əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov peşə
borcunu yerinə yetirmək məqsədi ilə
Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun
Susuzluq kəndinə gedərkən ermənilərin
yola yerləşdirdiyi minaya düşərək həlak
olublar.

ABŞ-ın Afrika Qüvvələri
Komandanlığı (AFRICOM)
Somalidə həyata keçirilən hava
hücumu zamanı “Əş-Şabab”
silahlı qruplaşmasının 27 üzvünü
zərərsizləşdirib. Bu barədə
“Anadolu” informasiya agentliyi
məlumat yayıb.

ÂÂSentyabrın 23-də
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək.
Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, axşam arabir
güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.
Gecə 19-21°, gündüz 26-30°, Bakıda gecə 19-21°,
gündüz 27-29° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm
civə sütunundan 755 mm civə sütununa enəcək,
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 40-50 faiz olacaq.
ÂÂNaxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1722°, gündüz 29-34° isti olacaq.

ÂÂXankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 9-14°, gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂÂŞərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək,bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
9-14°, gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,bəzi yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 16-21°, gündüz 26-31° isti
olacaq.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən, Şabran, Xızı,

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

Fransa zavodunda yanğın
Fransanın “Framoteme” atom elektrik stansiyasının atom yanacağı saxlanılan ərazidə yanğın olub.
Hadisə Roman-syuar-İzer komunasında baş verib.

Yanğın bir saat davam edib. Fransanın Təhlükəsizlik
Qüvvələri yanğını söndürüblər. Məlumata görə ərazidə radiasiya sızması qeydə alınmayıb.

Neftdən nə xəbər?!
bir mülki şəxs xəsarət almayıb”.
“Bu, Somali Keçid Missiyası və
Afrika İttifaqının son beş ildə həyata
keçirdiyi ən böyük hücum əməliyyatıdır”,
-deyə məlumatda bildirilir.
“Əş-Şаbab” terror təşkilatı Somalidə

HƏSƏN
HƏSƏNOV

“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Mənbə qeyd edir ki, ABŞ son aylarda
Somaliyə xüsusi təyinatlı bölmələr
yerləşdirib və bu ölkədə “Əş-Şabab”
terror təşkilatına qarşı hava hücumlarını
davam etdirir.
Məlumatda deyilir: “ABŞ-ın Afrika Komandanlığı Somali federal
hökumətinin müraciəti ilə Buulobard
şəhəri yaxınlığında Somali Milli Ordusunun qüvvələrinə hücum edən
“Əş-Şabab” terrorçularına qarşı hava
hücumları təşkil edib. Hava hücumu
nəticəsində 27 terrorçu öldürülüb. Heç

T E L E F O N L A R:

Seminar-müşavirədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin,
Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin və rayonda fəaliyyət
göstərən aidiyyəti idarə, müəssisə və təşkilatların, eyni zamanda, bələdiyyələrin məsul vəzifəli şəxsləri iştirak ediblər.
Tədbiri giriş sözü ilə açan FHN-in Şimal Regional
Mərkəzinin rəisi, polkovnik Şahin Mirzəyev fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı informasiya
mübadiləsinin həyata keçirilməsi, qəza-xilasetmə və digər
təxirəsalınmaz işlərin aparılmasında qarşılıqlı fəaliyyətin
təşkilinin mövcud vəziyyəti, bu sahədə görülən işlər,
problemlər və onların həlli yolları barədə geniş məlumat
verib.
Tədbirdə Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının
birinci müavini, rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının
sədri Anar Oruclu rayon ərazisində fövqaladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı
aidiyyəti qurumların qarşılıqlı fəaliyyətinin əhəmiyyətindən
danışıb.
Seminar-müşavirədə çıxış edənlər təbii və texnogen
xarakterli fövqəladə hallarla bağlı maarifləndirmə işinin
vacibliyindən danışıb, fəlakətlərin qarşısının alınmasında
birgə fəaliyyətin əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb və müvafiq
təkliflər veriblər.
Tədbirdə mövzu ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb,
suallar cavablandırılıb.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

“Əş-Şabab”ın 27 yaraqlısı zərərsizləşdirilib

BAŞ REDAKTOR

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Regional
mərkəzlərlə işinin təşkili, layihələrin idarə edilməsi
və təhsil məsələləri üzrə Baş idarəsinin və Şimal Regional Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə
Xaçmaz şəhər Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində
“Fövqəladə hallar sahəsində mövcud problemlər,
çatışmazlıqlar və onların həlli istiqamətində birgə
fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması” mövzusunda
seminar-müşavirə keçirilib.

təhlükəsizlik qüvvələrinə və mülki
şəxslərə qarşı sistemli şəkildə hücumlar
təşkil edir.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 15-20°, gündüz 25-30°, dağlarda gecə 9-14°,
gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂMingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir,
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar,Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan,
Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 17-21°, gündüz 30-35° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Şimalşərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 1820°, gündüz 27-32°, dağlarda gecə 18-20°, gündüz
22-25° isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange
Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 0,36 faiz artaraq bir bareli 90,37 dollar
olub.
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 0,34 faiz artaraq bir bareli 83,43,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,21 faiz
azalaraq bir bareli 92,60 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi
(FED) uçot dərəcəsini yenidən qaldırıb. Bu isə istər-istəməz
dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinə mənfi təsir edir.
Güclü dollar neftin qiymətinin çox artmasına mane olur.
Lakin bəzi ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında neftin
qiyməti artmaqda davam edəcək. Çünki neftə olan tələbat
günü-gündən çoxalır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
99 Yeni Azərbaycan Partiyası Masallı rayon təşkilatı tərəfindən
2000-ci il noyabrın 7-də Gündüz Akif oğlu Qədiməliyevə verilmiş
112848 nömrəli üzvlük vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.
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