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Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq
münasibətləri bütün sahələrdə uğurla inkişaf edir

Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ali Təhsil Şurasının sədrini qəbul edib

Milli birliyin və mənəvi
gücün təntənəsi

ekabrın 2-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Türkiyə
Respublikasının Ali Təhsil
Şurasının sədri Erol Özvarı qəbul
edib.

D

Erol Özvar Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın salamlarını dövlətimizin
başçısına çatdırdı. Prezident İlham
Əliyev Türkiyənin dövlət başçısının
salamlarına görə minnətdarlığını
bildirdi, onun da salamlarını Rəcəb
Tayyib Ərdoğana çatdırmağı xahiş
etdi.
Erol Özvar baş vermiş helikopter qəzası zamanı hərbçilərin həlak
olması ilə bağlı dövlətimizin başçısına
başsağlığı verdi. Prezident İlham
Əliyev başsağlığına görə təşəkkür
etdi.
Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə
arasında dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinin bütün sahələrdə
uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı,
təhsil sahəsində əməkdaşlığın
əlaqələrimizin möhkəmlənməsində
rolu qeyd olundu. Erol Özvarın

övlətimizin başçısı İlham Əliyev Vətən müharibəsində Azərbaycanın möhtəşəm
qələbəsini şərtləndirən amillərdən bəhs edərkən, ilk növbədə, xalq-orduPrezident birliyini vurğulayaraq, deyib: “Mənə güc verən məhz xalqımızın
əzmkarlığı idi. Bu torpaqları görməyən cavanlarımız bu torpaqlar uğrunda ölümə
gedirdilər. Bu, xalqımızın böyüklüyünü bir daha göstərir”.

D

səfərinin bu sahədə əlaqələrimizin
genişləndirilməsi işinə töhfə
verəcəyinə əminlik ifadə edildi.
Söhbət zamanı təhsil sahəsində

əməkdaşlığın perspektivləri, o
cümlədən ölkəmizdə Azərbaycan–
Türkiyə birgə universitetinin yaradılması və digər məsələlər ətrafında fikir

mübadiləsi aparıldı.
Sonda dövlətimizin başçısına
xatirə hədiyyəsi təqdim olundu.

AZƏRTAC

Ann Linden qeyd
edib ki, Qarabağ
kontekstində həll olunmamış məsələlər qalıb
ki, bu da Azərbaycanla
Ermənistan sərhədindəki
insidentlərdə əks olunur:
“ATƏT Cənubi Qafqazda
uzunmüddətli sülhün
qurulmasını dəstəkləyir.
Biz həm də hesab edirik
ki, regionun üç ölkəsi
Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan münasibətlərin inkişafı
üçün böyük potensiala malikdir və mənim xüsusi nümayəndəm
ölkələrin bunda maraqlı olacağı təqdirdə öz köməyini
göstərməyə hazırdır”.
Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali
nümayəndəsi Jozep Borrel də öz çıxışında qeyd edib ki, Avropa
İttifaqı Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhün yaradılması üzrə
tədbirləri dəstəkləyir: “Biz Azərbaycanı və Ermənistanı atəşkəs
barədə razılaşmalara əməl etməyə çağırırıq və regionda sülh
quruculuğu üçün mövcud tədbirlərə kömək göstərməyə hazırıq”.

“Xalq qəzeti”

Qafqazda yeni geosiyasi reallıq yarandı,
respublikamızın dünyada öz sözü, mövqeyi,
müstəqil xarici siyasəti olan ölkə imici
daha da möhkəmləndi, bütün istiqamətlər
üzrə inteqrasiya və inkişafın, xüsusən də
uzunmüddətli sülh və təhlükəsizliyin əsası
reallaşdı.
Bu möhtəşəm qələbəyə, uzun illər davam
edən tarixi ədalətsizliyə son qoyan misilsiz
zəfərə Prezident İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi düşünülmüş və uzaqgörən siyasətin,
eyni zamanda, milli birliyin və mənəvi gücün
sayəsində nail olundu.
Ölkə rəhbəri belə bir müdrik siyasəti
hesabına həm də dünyada uğurlu qlobal
təşəbbüslərin müəllifi kimi tanınıb.
Dövlətimizin başçısı son illərdə irəli sürdüyü
həmin təşəbbüsləri ilə beynəlxalq aləmdə
böyük rəğbət və dəstək qazanıb.

(ardı 3-cü səhifədə)

ABŞ sərhədlərin delimitasiyası
və demarkasiyası məsələsini
həll etməyə çağırır

Ann Linde: ATƏT Cənubi
Qafqaz ölkələrinin
münasibətlərinin
inkişafını tam dəstəkləyir
ATƏT-in hazırkı sədri Ann Linde üzv ölkələrin xarici
işlər nazirlərinin görüşü zamanı bildirib ki, Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Cənubi Qafqaz
ölkələrinin münasibətlərinin mümkün inkişafını tam
dəstəkləyir.

Ölkə rəhbəri çıxışlarında uzun illər
ərzində xalqımızın bir arzu, bir fikirlə
yaşadığını, nə vaxtsa haqq-ədalətin bərpa
ediləcəyini, “məğlubedilmiş” sözünə son
qoyulacağını, bundan sonra isə qürurlu,
müzəffər xalq kimi ömür sürəcəyinə əminliyini
də dəfələrlə xatırladıb. Prezident İlham
Əliyev “əgər xalqımız buna inanmasaydı,
əgər cəmiyyətimiz bizim o sahədəki siyasətə
dəstək olmasaydı müharibəni bu nəticələrlə
başa vurmaq çox çətin olardı. Ona görə,
bu, bizim hamımızın qələbəsidir, hamımızın
təntənəsidir”,- deyə vurğulayıb.
Azərbaycan Ordusu elə bu inam və
əminliklə də ötən il sentyabrın 27-də işğalçı
Ermənistan ordusunun hücumuna qarşı
əks-həmlə əməliyyatlarına başladı. Qırx dörd
günlük İkinci Qarabağ müharibəsində Silahlı
Qüvvələrimiz qəsbkarın 30 illik işğalına son
qoydu. Beləliklə, Azərbaycanın savaşda
əldə etdiyi parlaq zəfərdən sonra Cənubi

övlət katibi Entoni Blinken ATƏT-ə üzv ölkələrin
xarici işlər nazirlərinin görüşü zamanı bildirib
ki, ABŞ Azərbaycan və Ermənistanı sərhədlərin
delimitasiyası və demarkasiyası məsələsini həll
etməyə çağırır.
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Azərbaycan UNESCO-nun
komitəsinə üzv seçilib

UNESCO-nun Silahlı münaqişələr zamanı
mədəni mülkiyyətin mühafizəsi üzrə 1954-cü
il Haaqa Konvensiyasının İkinci Protokoluna
tərəfdaş dövlətlərin 9-cu iclası keçirilib.
Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata
görə, iclas çərçivəsində 2021-ci il noyabrın
30-da UNESCO-nun Silahlı münaqişələr
zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə
Komitəsinə seçkilər keçirilib.
Komitə üzvlüyünə Azərbaycan
Respublikasının da namizədliyi irəli sürülüb və səsvermədə iştirak edən dövlətlərin

mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə Azərbaycan
Respublikası növbəti 4 il müddətinə Komitəyə
üzv seçilib.
Xatırladaq ki, bir müddət bundan əvvəl
Azərbaycan Respublikası 2021-2025-ci illər
üzrə UNESCO-nun İcraiyyə Şurasına da üzv
seçilib.
Hər iki seçkilərdə əldə edilmiş yüksək səs
sayına əsaslanan qələbələr Azərbaycanın
UNESCO dəyərlərinə sadiqliyinin beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən təqdir edilməsinin
göstəricisidir.

“Xalq qəzeti”

Entoni Blinken qeyd edib ki, ABŞ Cənubi Qafqazda
sülhün əldə olunmasını alqışlayır, amma eyni zamanda
bir sıra həll olunmamış məsələlər qalır: “Bu, ilk növbədə
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, eləcə də region
ölkələrinin inkişafı üçün nəqliyyat kommunikasiyalarının
açılması məsələsidir. Ümid edirəm ki, birgə iş, o cümlədən
Rusiya ilə əməkdaşlıqda bu məsələlərdə irəliləyiş əldə oluna
bilər”.

“Xalq qəzeti”

Cənubi Qafqaz sülhün və
tərəqqinin astanasında

bax: səh.3
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Prezident İlham Əliyev
dünya şöhrətli alim Əziz Səncəri qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın
2-də ABŞ-ın Şimali Karolina Universitetinin biokimya və biofizika
fakültəsinin professoru, Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı,
DNT sahəsində mühüm kəşfləri ilə tanınan, ABŞ Milli Elmlər
Akademiyasının üzvü, dünyaşöhrətli alim Əziz Səncəri qəbul edib.
Əziz Səncər Vətən müharibəsində
Qələbə münasibətilə Prezident İlham
Əliyevi təbrik etdi və bu Qələbədən
bütün türk dünyasının qürur hissi keçirdiyini dedi.
Dövlətimizin başçısı təbriklərə görə
təşəkkürünü bildirdi.
Prezident İlham Əliyev Vətən
müharibəsi zamanı Əziz Səncərin

Azərbaycanın haqlı mövqeyini şəxsən
dəstəkləməsini və təbrik etməsini
yüksək qiymətləndirərək bunun
ölkəmizin haqq səsinin dünyada ucaldılması işinə xidmət etdiyini vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı müharibə
dövründə ermənilərin Gəncəni raket atəşinə tutması nəticəsində
valideynlərini itirmiş uşağa Əziz

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin
Prezidenti Əlahəzrət Şeyx
Xəlifə bin Zayed Al Nəhyana
Əlahəzrət,
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin müstəqilliyinin 50-ci
ildönümü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün
xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından
səmimiyyətlə təbrik edirəm.
İnanıram ki, Azərbaycan Respublikası ilə Birləşmiş
Ərəb Əmirlikləri arasında güclü İslam həmrəyliyinə
əsaslanan dövlətlərarası münasibətlər və əməkdaşlıq
xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq bundan sonra da
dinamik şəkildə inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir.
Bu əlamətdar bayram günündə Sizə möhkəm
cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər,
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dost xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm.
Hörmətlə,

Səncərin yardım etməsini xatırladaraq,
bunu böyük insanpərvərlik nümunəsi
kimi qiymətləndirdi. Əziz Səncəri türk
dünyasının önəmli şəxsiyyəti kimi
dəyərləndirən Prezident İlham Əliyev
onun ölkəmizə səfərə gəlməsindən
məmnunluğunu bildirdi və Azərbaycan
xalqının ona həm bir alim, həm də bir
vətənpərvər insan kimi böyük hörmət və
sevgi bəslədiyini xüsusi olaraq vurğuladı.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev ABŞ Etnik Anlaşma
Fondunun prezidentini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın
2-də ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti və təsisçisi Mark
Şnayeri qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycanda tarixən
mövcud olan tolerant mühit, bütün
xalqların və dinlərin nümayəndələrinin,
o cümlədən yəhudi icmasının
ölkəmizdə bir ailə kimi mehribanlıq
və əmin-amanlıq şəraitində yaşaması

məmnunluqla vurğulanıb.
Digər dini və etnik icmaların
nümayəndələri ilə yanaşı, yəhudi
icmasına dövlət səviyyəsində yaradılan
şərait və göstərilən diqqət, qayğı yüksək
qiymətləndirilib, yəhudilərin ölkəmizin

ictimai həyatında fəal iştirakı qeyd edilib.
Söhbət zamanı Bakıda keçirilən və
Mark Şnayerin iştirak etdiyi “Mədəniyyət
naminə sülh” qlobal kampaniyasının
Tərəfdaşlar Forumu Azərbaycanın
mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına
verdiyi növbəti töhfə kimi dəyərləndirilib.

AZƏRTAC

Bakıda “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal
kampaniyasının Tərəfdaşlar Forumu keçirilib

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 noyabr 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikasında
qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət
dəstəyi sahəsində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi və “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasının yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2007-ci il 13 dekabr tarixli
674 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 19 aprel tarixli
1317 nömrəli Fərmanında dəyişiklik
edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
“Azərbaycan Respublikasında qeyri-hökumət
təşkilatlarına dövlət dəstəyi sahəsində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi və “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2007-ci il 13 dekabr tarixli 674 nömrəli
Fərmanının ləğv edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 19 aprel tarixli 1317 nömrəli
Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2021, № 4, maddə 322) aşağıdakı məzmunda
8.1-1-ci bənd əlavə edilsin:
“8.1-1. bu Fərmanın 7.2-ci və 7.3-cü bəndləri
icra olunanadək, qeyri-hökumət təşkilatlarının qrant
maliyyələşməsi ilə bağlı müsabiqələrin keçirilməsinin
müvəqqəti qaydasını, qrant məbləğinin müəyyən edilməsinin
müvəqqəti meyarlarını və hər mövzu üzrə qrant məbləğinin
yuxarı həddini, habelə Agentliyin maliyyələşdirdiyi
layihələrin əlaqələndirilməsi və icrasına nəzarətin həyata
keçirilməsi, icra olunan layihələrin monitorinqinin və
qiymətləndirilməsinin aparılmasının müvəqqəti qaydasını
təsdiq etsin;”.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 dekabr 2021-ci il

Dekabrın 2-də ADA Universitetində “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal
kampaniyasının Tərəfdaşlar Forumu (“Peace4Culture” Partners Forum)
keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, İslam Dünyası Təhsil, Elm və
Mədəniyyət Təşkilatı (ICESCO), ADA Universiteti və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan
tədbirdə dövlət rəsmiləri, bir sıra beynəlxalq
təşkilatların və sülhün təşviqi üzrə ixtisaslaşmış
institutların, diplomatik korpusun rəhbər şəxsləri
və nümayəndələri iştirak ediblər.
ADA Universitetinin prorektoru Vafa Kazdal rektor, professor Hafiz Paşayevin adından
forum iştirakçılarını salamlayıb. O, belə bir
foruma ev sahibliyi etməkdən böyük qürur hissi
keçirdiklərini bildirərək qeyd edib ki, bu tədbir
ADA Universitetinin dünya miqyasında sülhün,
əmin-amanlığın qorunmasında üzərinə götürdüyü öhdəçilikdən xəbər verir.
Mədəniyyət Nazirliyi Media və kommunikasiya şöbəsinin müdiri Məryəm Qafarzadə çıxış
edərək “Mədəniyyət naminə sülh” kampaniyası
haqqında məlumat verib. Bildirib ki, mədəniyyət
üçün sülh vacib məfhumdur.
Diqqətə çatdırılıb ki, bu ilin aprel ayında
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Mədəniyyət naminə sülh” (Peace4Culture) adlı qlobal kampaniya irəli sürülüb.
Yeni platforma mədəni irsin qorunması, dinc və
dayanıqlı sülhsevər cəmiyyətlərin qurulması və
beynəlxalq sülh sistemlərinin gücləndirilməsi,
eləcə də sülhün əldə olunmasında
mədəniyyətin rolu ilə yanaşı, mədəniyyətin
inkişafında sülhün rolunun öyrənilməsi
məqsədi daşıyır. Artıq ötən dövr ərzində bir sıra
beynəlxalq təşkilat və ölkələrdən bu layihəyə
dəstək ifadə olunub.
Şöbə müdiri tədbirin proqramı haqqında
məlumat verdikdən sonra forum plenar iclaslarla işini davam etdirib.
“Yalnız mədəniyyətin sülh üçün nə edə
biləcəyini deyil, sülhün də mədəniyyət üçün
nə edə biləcəyini düşünək” adlı birinci plenar
sessiya Mədəniyyət Nazirliyinin Aparat rəhbəri,
“Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyası İşçi Qrupunun rəhbəri Vasif Eyvazzadənin
moderatorluğu ilə gerçəkləşib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi – Prezident Administrasiyası Xarici
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət
Hacıyev çıxış edərək bildirib ki, 44 günlük
Vətən müharibəsi Azərbaycanın Qələbəsi
ilə başa çatıb. Bu Qələbə Cənubi Qafqaz
üçün böyük imkanlar yaratdı: “Məqsədimiz

dayanıqlı sülhü təşviq etməkdir. Təkcə ticarət
yolları deyil, mədəni tərəfdaşlıq da əsasdır.
Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində
mədəni irsimiz dağıdılaraq məhv edilib.
30 il müddətində biz BMT və UNESCOnu bu işə cəlb etmişdik və bu müddətdə
UNESCO-nun bu ərazilərə səfərini gözlədik
ki, bu təşkilat mədəni irsimizə qarşı törədilən
vəhşiliyi beynəlxalq aləmə göstərsin. Bu gün
Azərbaycan UNESCO İcraiyyə Şurasına
seçilməklə bir daha etibarını göstərdi”.
Hikmət Hacıyev Azərbaycanın işğaldan
azad olunmuş ərazilərinə səfər etdiyinə görə
ICESCO-nun Baş direktoruna təşəkkürünü bildirib: “Biz Azərbaycanın əsrlərlə yaratdığı digər
xalqlara hörmət təcrübəsini paylaşmaq istəyirik.
Bu mənada “Mədəniyyət naminə sülh” platforması çox vacib əhəmiyyət daşıyır”.
Daha sonra BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı
üzrə ali nümayəndəsi Migel Angel Moratinosun
videomüraciəti dinlənilib. Ali nümayəndə Sivilizasiyalar Alyansı ilə Azərbaycanın əlaqələri
haqqında fikirlərini bölüşüb. Diqqətə çatdırıb
ki, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin bu
təşəbbüsü alyansın missiyasına uyğundur: “Bu
təşəbbüs davamlı sülh üçün vacib elementləri
özündə ehtiva edir. Müxtəlif mədəniyyətlər arasında anlaşma yaradaraq sülhü təbliğ edir. Bu
təşəbbüsü həyata keçirmək üçün əl-ələ verərək
çalışmalıyıq”.
Tədbirdə çıxış edən mədəniyyət naziri
Anar Kərimov qonaqları salamlayaraq nazirliyin “Mədəniyyət naminə sülh” təşəbbüsünü
doğuran əsaslardan söz açıb: “Biz işğaldan
azad olunmuş ərazilərimizə gedən zaman
Ermənistan tərəfindən sosial infrastruktura,
mədəni mirasımıza qarşı həyata keçirilən
vandalizm və talançılığın miqyasını tam şəkildə
görə bildik. Başa düşdük ki, bu dağıdılmış
infrastrukturu bərpa etmək üçün bizə dayanıqlı
sülh lazımdır. Bu səbəbdən də Mədəniyyət Nazirliyi sülhü təşviq etmək üçün yeni təşəbbüslə
çıxış etdi”.
Sülh və mədəniyyət arasında mühüm
qarşılıqlı əlaqənin olduğunu bildirən Anar
Kərimov qeyd edib ki, mədəniyyətin yenidən
çiçəklənməsi üçün sülh vacib amildir: “Burada
həm də münasibətlərin dirçəlişindən söhbət
gedir. İkinci vacib element mədəniyyətin rolunu
vurğulamaqdır. Üçüncü element budur ki,
Azərbaycan bütün problemlərə rəğmən etnik
və mədəni təmizlənməyə baxmayaraq hələ də

mədəniyyətin sülhü təşviq edə biləcəyinə inanır.
Bu təşəbbüs bölgədə dayanıqlı sülhə yol aça
bilər. Azərbaycan uzunmüddətli sülh proqramının qurulmasına cəhd göstərir. 2008-ci ildə
bünövrəsi qoyulan “Bakı prosesi” Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin bütün dünyaya
dialoqu təşviq etmək məqsədi daşıyırdı. Bu
təşəbbüs böyük qlobal platformaya çevrilə
bildi”.
Nazir qeyd edib ki, “Mədəniyyət naminə
sülh” platforması bəşəriyyət üçün yeni imkanlar yarada bilər: “Bu təşəbbüsün nəticə
verməsi üçün praktiki fəaliyyətlər haqqında
düşünürük və artıq işlər tədbirlər planı halına
çevrilir. 2022–2027-ci illər üçün nəzərdə tutulan
tədbirlər planında 6 istiqamət üzrə fəaliyyət
nəzərdə tutulub. Mədəniyyət dili sülhə yol açmaq üçün ən gözəl ideyadır və biz bu imkanlardan istifadə edəcəyik. Beynəlxalq tərəfdaşları
bu təşəbbüsləri dəstəkləməyə çağırır və forumun işinə uğurlar arzulayıram”.
Foruma videoformatda qoşulan ICESCOnun Baş direktoru Salim bin Məhəmməd
əl-Malik qlobal təşəbbüsə görə Azərbaycan
hökumətinə minnətdarlığını bildirib. Qeyd edib
ki, cəmiyyət olaraq dünyaya sülh toxumları
əkilməlidir və mədəniyyətin inkişafı bundan
asılıdır. “Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin
bu ideyası sülh üçün yeni davranışları təşviq
edir və biz bu təşəbbüsü dəstəkləyirik. Sülhü
qorumaq missiyası çox vacibdir. Mədəniyyət
anlamı isə bütün insanları bir araya gətirəcək
məfhumdur. İnanıram ki, Azərbaycan bu
təşəbbüslə qlobal sülhə öz töhfələrini verəcək”, –
deyə Baş direktor bildirib.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva türk
dünyası mədəniyyətinin təbliği və təşviqinin
əhəmiyyətini qeyd edib, fondun bu istiqamətdə
həyata keçirdiyi layihələrdən söz açıb:
“Əminəm ki, bu platforma mədəni irsin qorunmasına, münaqişə zonalarında həyatın
dirçəlməsinə və ən dəyərli ideallarımızın əldə
olunmasına kömək edəcək. Bizim beynəlxalq
təşkilatımız üçün bu çağırış böyük əhəmiyyətə
malikdir və bu gün mən bu işə dəstəyimizi
rəsmən bəyan edirəm!”.
Tarixi dövrlərdən bəri mədəniyyətin yer
üzündə sivilizasiyanı qorumaq üçün əsas amil
olduğunu söyləyən G.Əfəndiyeva deyib: “Bu
gün dünya mədəniyyətinin tarixi, tolerantlığın
yaşamaq, dinc yanaşı yaşamaq, əməkdaşlıq
və bəşəriyyətin davamlı inkişafı şəraiti kimi rolu
haqqında ümumi biliklərin təkmilləşdirilməsi çox
vacibdir”.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun gördüyü işlərdən söz açan Günay

Əfəndiyeva bildirib ki, fondun missiyası zəngin
türk irsinin öyrənilməsi, qorunub saxlanması,
tanıdılması və türk dünyasının mədəni dəyərləri
ilə dünya birliyini tanış etməkdir.
“Bu gün bu mövzu bizim üçün aktual maraq
kəsb edir, çünki təşkilat böyük "türk ölkələri
Böyük İpək Yolu üzərində" layihəsini həyata
keçirir”, – deyə fondun prezidenti vurğulayıb.
Günay Əfəndiyeva deyib: “Fəxr edirik ki,
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ,
eləcə də Azərbaycanın qədim mədəniyyət
mərkəzi olan Şuşa yenidən öz tarixi günlərini
yaşayır. Qarabağ həqiqətlərini dünyaya
çatdırmaq, o cümlədən bu regionda yerləşən
türk dünyasının tarixi və mədəni abidələrini
təbliğ etmək məqsədilə fond müxtəlif tarixi və
tədqiqat kitabları nəşr edib, həmçinin “Qarabağın keçmişi, bu günü və gələcəyi" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirib. İnanıram
ki, uzun illər işğalçılar tərəfindən vəhşicəsinə
ləkələnməyə məruz qalmış tarixi irs bizim birgə
səylərimizlə bərpa ediləcək”.
Etnik Anlaşma Fondunun (ABŞ) prezidenti
Ravin Mark Şnayer Prezident İlham Əliyevin
multikultural dəyərlərə diqqətini xüsusi vurğulayıb. Bildirib ki, Azərbaycanın uğurları onları
çox sevindirir: “Bu gün dünyada 57 yəhudi
icmasının ən böyüyü Azərbaycanda fəaliyyət
göstərir. Müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin
nümayəndələrinin bu ölkədə sülh şəraitində
yaşaması gözəl nümunədir və biz bu şəraitə
görə minnətdarlığımızı bildiririk”.
KAİCİİD Beynəlxalq Dinlərarası və
Mədəniyyətlərarası Dialoq Mərkəzinin (Avstraliya) baş katibinin müavini Elham Alşeyni forumun təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirərək
buradakı müzakirələrin regionda sülhü bərqərar
edəcəyinə ümidvar olduğunu vurğulayıb.
O, rəhbəri olduğu mərkəzin bu təşəbbüsü
dəstəklədiyini qeyd edib.
Dünya şöhrətli Azərbaycan əsilli fotojurnalist Rza Diqqəti bildirib ki, bəşəriyyətdə
baş verən müharibə, vəhşilik və qətlləri çəkib
ictimaiyyətə nümayiş etməklə insanları sülhə
təşviq edə bilərik: “İnsanlara sülhü bəzən şəkil
dili ilə də təşviq etmək lazım gəlir. 1992-ci ildə
Ermənistanın Xocalıda törətdiyi soyqırımı və
ötən il Gəncəyə raket hücumları zamanı lentə
aldığım kadrların beynəlxalq aləmdə nümayişi bəşəriyyəti sülhə səsləməklə bərabər,
həqiqətləri bəyan etmək baxımından da
əhəmiyyətli idi”.
Panel iclasın sonunda çıxışçılar sualları
cavablandırıblar.
Forum işini günün ikinci yarısında növbəti
panel sessiya ilə davam etdirib.
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Milli birliyin və mənəvi
gücün təntənəsi

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bu uğurlu qlobal təşəbbüsləri isə
dünyada hökm sürən ayrı-seçkilik,
irqçilik və ksenofobiya, hələ də davam
edən COVID-19 pandemiyasının
doğurduğu sosial-iqtisadi mühit,
iqlim dəyişikliyi və digər mənfi amillər
şərtləndirib.
Yeri gəlmişkən, COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə sahəsində
Qoşulmama Hərəkatı adından qurumun sədri, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin irəli sürdüyü uğurlu
qlobal təşəbbüslər bu fikrin bariz
ifadəsidir.
Ümumiyyətlə, COVID-19 böhranı
ilə əlaqədar Qoşulmama Hərəkatı
Təmas Qrupunun Zirvə toplantısının
təşkili, pandemiya ilə mübarizədə
təşkilata üzv ölkələrin əsas humanitar və tibbi ehtiyaclarına dair vahid
məlumat bazasının yaradılması, koronovirusla bağlı vəziyyətin müzakirəsi
üçün BMT Baş Assambleyasının
Xüsusi Sessiyasının çağırılması,
həmçinin BMT-nin İnsan Hüquqları
Şurası tərəfindən bütün ölkələr üçün
virus əleyhinə peyvəndlərə bərabər,
məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın reallaşdırılması
haqqında qətnamənin qəbul edilməsi

görülən tədbirlərdən yalnız bir neçə
nümunədir. Cari ilin noyabrın 17-də
Qoşulmama Hərəkatının təşəbbüsü
ilə BMT Baş Assambleyasının üçüncü
komitəsi tərəfindən səs çoxluğu
ilə COVID-19-a qarşı vaksinlərin
ədalətsiz paylanmasına dair
qətnamənin qəbulu da dövlətimizin
başçısının qlobal təşəbbüsünün uğurlu məntiqi nəticəsidir.
Bu məqamda onu qeyd edək ki,
Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi
ilə respublikamızda da pandemiya və vaksinasiya tədbirlərinin
gerçəkləşdirilməsi daim diqqətdə
saxlanılıb. Belə ki, cari ilin sonunadək
hər ölkə üzrə əhalinin minimum 40
faizinin vaksinasiya olunması nəzərdə
tutulduğu halda, Azərbaycan üzrə bu
göstərici artıq 44 faizi keçib.
Son 18 ildə respublikamızın milli
birliyin və mənəvi gücün sayəsində
əldə etdiyi uğurlu nəticələr, inkişaf göstəricilərinin davamlı olaraq
yüksəlməsi həyata keçirilən siyasətin,
aparılan islahatların real həyatda
təsdiqini əks etdirib, sosial-iqtisadi
nailiyyətlərin davamlılığı və
dayanıqlı inkişaf üçün etibarlı zəmin
yaradıb. Təsadüfi deyildir ki, dünyada
yaşanan ən ağır maliyyə və iqtisadi
böhran pandemiya şəraitində belə

 rezident İlham Əliyevin çevik, praqP
matik siyasəti ilə Azərbaycan xarici iqtisadi təsirləri neytrallaşdırıb, nəzərdə
tutulan bütün sosial-iqtisadi proqramlar tam icra edilib, iqtisadiyyatımız
artıb. Bütün bunlara nail olunmasında
isə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi,
neftdən asılılığın minimuma
endirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin
genişləndirilməsi tədbirləri xüsusi
önəm kəsb edib.
Vətən müharibəsində qazanılan
Zəfərdən sonra Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda Azərbaycan Ordusunun,
Sərhəd Qoşunlarının, daxili işlər,
təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətinin
reallaşdırılması, su, elektrik enerjisi, qaz təchizatı, rabitənin bərpası,
həmçinin yol infrastrukturunun
qurulması ilə əlaqədar işlərin icrası,
əhalinin məskunlaşdırılması, insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, dayanıqlı və davamlı iqtisadi
fəallığının təmin edilməsinə yönəldilən
infrastruktur layihələrinin həyata
keçirilməsi kimi tədbirlərin qısa vaxt
ərzində gerçəkləşdirilməsi də milli
birliyin və mənəvi gücün hesabına
mümkün olub.
Bütün bunlar, eləcə də dövlətimizin
başçısının paytaxtda və bölgələrdə
vətəndaşlarla keçirdiyi səmimi

görüşlər, onların qayğıları ilə yaxından
maraqlanması, insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində
verilən qərarlar ölkəmizdə xalq-iqtidar
birliyini daha da möhkəmləndirib,
xalqın Prezidentinə olan inamını daha
da artırıb. Bir sözlə, bütün bu amillər,
həm də Prezident və xalq birliyi konsepsiyasının əsas qayəsini təşkil edib.
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə
ötən illərdə uğurla reallaşdırılan sosial-iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq
respublikamız hazırda qlobal maliyyə,
geosiyasi və iqtisadi böhrandan uğurla çıxan, özünəməxsus milli inkişaf
modelini yaradan dövlətlərdən biri
kimi tanınır, adı beynəlxalq aləmdə
sosial-iqtisadi göstəriciləri ildən-ilə
yüksələn nüfuzlu ölkə kimi çəkilir.
Prezident İlham Əliyevin sosialiqtisadi inkişafa göstərdiyi diqqət və
qayğı nəticəsində hazırda respublikamızda müasir infrastruktur, istehsal
və emal müəssisələri yaradılır, yeni
iş yerləri açılır. İlk növbədə, əhalinin
sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılmasına yönələn bu tədbirlər bir daha
təsdiqləyir ki, dövlətimizin başçısının
həyata keçirdiyi siyasətin mərkəzində
Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Son
vaxtlar sosial-iqtisadi sahədə aparılan
əsaslı islahatlar da Prezident İlham
Əliyevin əhalinin sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində reallaşdırılan tədbirlərin davamıdır.
Məhz yuxarıda qeyd edilən
məqamları nəzərdə tutan Prezident
İlham Əliyev çıxışlarının birində deyib:
“Bütün bu nailiyyətlər deməyə əsas
verir ki, inkişafımız bundan sonra da
uğurlu olacaq, gələcəyimiz parlaq
olacaq və uğurlu gələcəyimizin əsas
şərti daxili sabitlikdir. Sabitliyin də
təminatçısı Azərbaycan xalqıdır, onun
rəyidir, onun bizə verdiyi dəstəkdir.
Xalq-iqtidar birliyi Azərbaycanın
uğurlu inkişafının əsas amillərindən
biridir və eyni zamanda, dinlərarası
münasibətlər də bizim gücümüzü
artırır”.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Avropa İttifaqı Lənkəran–Astara iqtisadi
rayonunda yeni layihənin icrasına başlayıb

L

ənkəranda “Avropa
İttifaqının Azərbaycanın
Lənkəran rayonuna dəstəyi
Proqramı”nın başlaması ilə
bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə

İqtisadiyyat və Kənd Təsərrüfatı
nazirliklərinin, Avropa İttifaqının
(Aİ) Azərbaycan Nümayəndəliyinin,
BMT-nin İnkişaf Proqramının və
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonuna
daxil olan rayonların icra hakimiyyəti
orqanlarının nümayəndələri iştirak
ediblər.
Lənkəran Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Taleh
Qaraşov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin regionların sosial-iqtisadi
inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı
nəticəsində ölkənin digər regionları
kimi, Lənkəranda da yeni istehsal
və xidmət müəssisələrinin, sosial
infrastruktur obyektlərinin yaradıldığını, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin
yüksəldiyini qeyd edib, Avropa İttifaqının Azərbaycanın Lənkəran-Astara
iqtisadi rayonuna dəstəyi layihəsinin
əhəmiyyətindən danışıb.
Aİ Azərbaycan Nümayəndəliyinin
rəhbəri səfir Peter Mixalko ölkəmizlə
qurum arasında regionların inkişafı sahəsində həyata keçirilən
layihələrin icrasının nəticəsini yüksək
qiymətləndirib, bu istiqamətdə
əməkdaşlığın genişləndirilməsinin
önəmini qeyd edib.
Tədbirdə çıxış edən iqtisadiyyat
nazirinin müavini Elnur Əliyev dövlət
başçısının rəhbərliyi ilə 2004-cü ildən
etibarən uğurla icra olunan regionların
sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının rayonların iqtisadi potensialının reallaşdırılmasında, biznes və
investisiya mühitinin davamlı olaraq
yaxşılaşmasında, əhalinin rifahının
yüksəlməsində xüsusi önəmini vurğulayıb, ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi,
innovativ sahibkarlığın inkişafının

dəstəklənməsi istiqamətində həyata
keçirilən islahatlar və tədbirlər
barədə məlumat verib. Qeyd edilib
ki, Azərbaycanda həyata keçirilən
uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində
nail olunmuş sosial-iqtisadi inkişafın
davamlılığının dəstəklənməsini təmin
etmək məqsədi ilə növbəti 10 il üçün
Azərbaycanın Milli Prioritetləri təsdiq
edilib. Bu prioritetlərin uğurla həyata
keçirilməsinin təmin edilməsi məqsədi
ilə İqtisadiyyat Nazirliyi və aidiyyəti
dövlət strukturlarının iştirakı, aparıcı
beynəlxalq təşkilatlar və ixtisaslaşmış konsaltinq şirkətlərinin birgə
əməkdaşlığı ilə “2022-2026-ci illərə
dair sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”
hazırlanır.
Nazir müavini İqtisadiyyat və
Kənd Təsərrüfatı nazirliklərinin
benefisiarı olduğu “Avropa İttifaqının
Azərbaycanın Lənkəran–Astara iqtisadi rayonuna dəstəyi” texniki yardım
layihəsinin Lənkəran–Astara iqtisadi
rayonunun meyvə-tərəvəz sektorunun
rəqabət qabiliyyətini və əlavə dəyərini
artırmaq baxımından önəmini, layihə
çərçivəsində hər bir inzibati rayon
üçün pasport və ərazi inkişaf planlarının hazırlanacağını diqqətə çatdırıb.

Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini
İlhamə Qədimova Nazirliklə Avropa
İttifaqının birgə bir sıra layihələri uğurla həyata keçirdiyini, uzunmüddətli
əməkdaşlığın geniş təcrübə
mübadiləsinə imkan yaratdığını qeyd
edib, yeni layihənin ölkəmizdə kənd
təsərrüfatının inkişafında, bu sahə
üçün əhəmiyyətli olan kadrların hazırlanması və biliklərin artırılmasında
əhəmiyyətli olacağını vurğulayıb.
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyinin Aparat rəhbəri Elxan
Mikayılov “Avropa İttifaqının
Azərbaycanın Lənkəran rayonuna
dəstəyi Proqramı” çərçivəsində “Sanitar və fitosanitar (SFS) tədbirlərin
gücləndirilməsi” tvinninq layihəsi üzrə
həyata keçirilən işlər və nəzərdə tutulan tədbirlər barədə məlumat verib.
Avropa İttifaqının Azərbaycandakı
Nümayəndəliyinin proqram rəhbəri
Ramilə Aslanova birgə layihələr,
o cümlədən “Avropa İttifaqının
Azərbaycanın Lənkəran-Astara
iqtisadi rayonuna dəstəyi” layihəsi
üzrə dövlət qurumları ilə əməkdaşlığın
genişlənməsinin önəmini vurğulayb.
Məlumat verilib ki, 6 il müddətinə
icra olunacaq “Avropa İttifaqının

Azərbaycanın Lənkəran rayonuna
dəstəyi Proqramı”nın ümumi büdcəsi
13,5 milyon avrodur.
Sonra “Lənkəran–Astara iqtisadi
rayonuna Avropa İttifaqının dəstəyi”
layihəsinin qrup rəhbəri Vin Deyvis
layihə barədə təqdimatla çıxış edib.
“Lənkəran-Astara iqtisadi rayonuna
Avropa İttifaqının dəstəyi” texniki
yardım layihəsinin əsas məqsədi
regional ərazi planlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi, meyvə-tərəvəz
sektorunda müasir yerli iqtisadi və
icma əməkdaşlıq mərkəzi şəbəkəsinin
yaradılması, meyvə və tərəvəz sektorunun rəqabət qabiliyyətinin və əlavə
dəyərinin artırılmasıdır. Ümumi dəyəri
5 milyon avrodan çox olan layihənin
icra müddəti 38 aydır.
Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Aİ Azərbaycan Nümayəndəliyinin
rəhbəri səfir Peter Mixalko tədbir
çərçivəsində Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbələri ilə də görüşüb, Avropa İttifaqının ölkəmizdə həyata keçirdiyi layihələr və onların əhəmiyyəti
barədə məlumat verib.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Cənubi Qafqazda sabitliyin, təhlükəsizliyin və iqtisadi inkişafın
təmin edilməsi naminə 2020-ci il 9 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar
tarixli bəyanatların bütün müddəalarının bundan sonra ardıcıl
surətdə yerinə yetirilməsinə və dönmədən riayət olunmasına
tərəfdar olduğumuzu təsdiq etdik. 2020-ci il 9 noyabr və 2021ci il 11 yanvar tarixli bəyanatlardan irəli gələn, həllini gözləyən
məsələlərin tezliklə həllinə yönəlmiş birgə səyləri fəallaşdırmaq
barədə razılığa gəldik.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev,
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin imzaladıqları birgə
Bəyanatdan
Soçi, 26 noyabr 2021-ci il

Cənubi Qafqaz sülhün və
tərəqqinin astanasında

Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər
və atılan addımlar intensivləşdikcə,
vəziyyətin sabitləşməsində və nəqliyyat
dəhlizlərinin bərpasında iştirak
etmək istəyən tərəflər sürətlə çoxalır.
Bu da təsadüfi deyil. Çünki bütün
ölkələrdəki beyin mərkəzləri, analitik
qruplar və ayrı-ayrı ekspertlər çoxsaylı
müzakirələrdən, tədqiqatlardan,
təhlillərdən sonra belə qənaətə gəlirlər
ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında
imzalanacaq sülh sazişi Zəngəzur
dəhlizinin açılmasına zəmin yaradacaq
ki, bu da Cənubi Qafqazın tərəqqisinə
səbəb olmaqla yanaşı, təxminən qırxa
qədər ölkənin iqtisadi maraqlarını təmin
edəcək.
Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün deyək ki,
Zəngəzur dəhlizi ilk növbədə müharibədən
məğlub çıxmış, iqtisadiyyatı iflic olmuş
Ermənistanın tədricən dirçəlməsinə
səbəb olacaq. Çünki Zəngəzur dəhlizinin
açılmasından sonra Ermənistanın Türkiyə
ilə sərhədləri də açılacaq, Rusiya və İranla
ticari-iqtisadi əlaqələri sürətlənəcək, Avropa
bazarlarına çıxışı asanlaşacaq və sair.
Bu dəhliz Azərbaycanın Türkiyə və türk
dünyası ilə əlaqələrini genişləndirəcək.
Ekspertlər Gürcüstanın, İranın, Rusiyanın bu
dəhlizdən götürəcəyi səmərəni çox yüksək
qiymətləndirirlər. Bundan başqa, Orta Asiya
ölkələri Azərbaycandan keçməklə, Avropaya
gedən yollarını xeyli qısaldacaqlar. Avropa
Birliyi ölkələri bizim regiondan keçərək bir
neçə istiqamətdə səmərəli əməkdaşlıq
xətlərinə yiyələnəcəklər. Londondan Şanxaya
qədər uzanan əməkdaşlıq yolunun üstündəki
bütün ölkələr bu dəhlizin xidmətlərindən
bəhrələnəcəklər.
Fəxr və iftixarla deyirik ki, Avrasiya
üçün açılan bu perspektivin müəllifi
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdir.
Çünki məhz Azərbaycan Prezidenti ötən ilin
sentyabrında qətiyyət nümayiş etdirməsəydi,
beynəlxalq təşkilatlar hələ də Azərbaycanla
Ermənistanı dil tapmağa çağırmaqda davam
edəcəkdilər. İlham Əliyev “İrəli!” əmrini
verməsəydi, Azərbaycan Ordusu düşməni diz
çökdürməsəydi, Zəngəzur dəhlizi hələ heç
kəsi maraqlandırmayacaqdı.
Rusiya Prezidentinin Soçidə nümayiş
etdirdiyi səmimi qətiyyət, Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Türk Dövlətləri
Təşkilatının Zirvə görüşündə Azərbaycan
Prezidentini “Türk dünyasının Ali Ordeni”
ilə təltif etməsi, İƏT ölkələrinin Aşqabadda
keçirilən XV sammitinin sənədləri, KTMT
üzvü olan üç dövlətin Azərbaycanın
Qələbəsini alqışlayan sənədə imza atması
o deməkdir ki, dünya dövlətləri Zəngəzur
dəhlizinin perspektivini çox yüksək
qiymətləndirirlər.
Xatırladaq ki, Soçidə keçirilmiş
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya
liderlərinin üçtərəfli görüşü nəticəsində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin,
Ermənistan Respublikası baş nazirinin
və Rusiya Federasiyası Prezidentinin
imzaladıqları bəyanatda Azərbaycanın
mövqeyini əks etdirən məqamlar tam

şəkildə təmin edilmişdir. İmzalanan
sənəddə regionun iqtisadi potensialının üzə
çıxarılması məqsədilə, o cümlədən dəmir
yollarının və avtomobil yollarının açılması
ilə əlaqədar layihələrin tezliklə həyata
keçirilməsi məqamları hamı tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir.
Xatırladaq ki, bu istiqamətdə daha bir
addımı Avropa İttifaqı atmışdır. Mətbuatdan
məlum olduğu kimi Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Şarl Mişel noyabrın ortalarında
regiondakı vəziyyəti və dekabrın 15-də
Brüsseldə keçiriləcək “Şərq Tərəfdaşlığı”
Sammitinə hazırlığı müzakirə etmək üçün
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla
telefon əlaqəsi saxlamışdır. Bildirilirdi ki,
cənab Mişel sammit çərçivəsində Prezident
İlham Əliyev və baş nazir Nikol Paşinyanın
Brüsseldə keçiriləcək görüşünə evsahibliyi
etməyi təklif edib. Bu məqamda bir məsələni
də yada salaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin də Soçidə Azərbaycan və Ermənistan
rəhbərləri ilə görüşərkən Brüsselin təklifini
yüksək qiymətləndirmişdir. Mətbuat o xəbəri
də yayıb ki, Şarl Mişel də həmin görüş
barədə Vladimir Putinə zəng edib.
Fikrimcə, burada xüsusilə vurğulanmalı
daha bir məqam da vardır. Belə ki, Avropa
İttifaqından yayılan məlumatda belə bir
cümlə də var: “Telefon danışıqları zamanı
Ermənistan və Azərbaycan liderləri, həmçinin
insidentlərin qarşısının alınması mexanizmi
kimi müvafiq müdafiə nazirləri səviyyəsində
birbaşa rabitə xəttinin yaradılması barədə
razılaşıblar”.
Yeri gəlmişkən, bu razılaşma birdənbirə ərsəyə gəlməyib. Çünki hələ bu il may
ayının 21-də Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin “Cənubi Qafqaz: Regional
inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” adlı
videoformatda müzakirələrində iştirak edən
dövlət başçımız demişdi: “Münaqişədən
sonrakı inkişaf sahəsi vacibdir. Bununla
yanaşı, hesab edirəm ki, ümumilikdə,
Cənubi Qafqazda təmasların sınaqdan
keçirilə bilməsi vacib sahə ola bilər. Bu
günə qədər Azərbaycanın Gürcüstanla
əlaqələri vardır, Ermənistanın da Gürcüstan
ilə münasibətləri var, lakin Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında hər hansı bir təmas
və ya əməkdaşlıq yox idi. Bəlkə də artıq
üçtərəfli əməkdaşlığın mümkün olubolmamasına baxmağın vaxtı çatıb. Biz buna
hazırıq. Bir az əvvəl qeyd etdiyim kimi, biz
Ermənistanla sülh sazişi üzərində işləməyə
hazırıq”.
Sonda daha bir maraqlı məqamı yada
salmaq istərdik. Belə ki, bəzi ekspertlər və
kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan
Ordusunun Qələbəsindən və Zəngəzur
dəhlizinin əhəmiyyətindən danışarkən obrazlı
şəkildə maraqlı deyimlərdən istifadə edirlər.
Belə maraqlı deyimlərdən biri də Türkiyənin
“Anadolu” Agentliyinə məxsus materialın
sərlövhəsidir: “Cənubi Qafqaza sülh dəmir
yolu ilə gələcək”.
Bəli, Zəngəzur dəhlizi Cənubi Qafqaza,
sözün həqiqi mənasında, sülh gətirəcək.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”
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Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki,
ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında Ermənistanla delimitasiya
və demarkasiya prosesinin aparılmasına hazırdır
Soçi görüşünün nəticələri müsbət qiymətləndirilir.
Görüş nəticəsində qəbul edilmiş birgə Bəyanatda xüsusilə
nəqliyyat dəhlizlərinin açılması ilə əlaqədar məqamı
qeyd etmək istərdim. Bu, xüsusilə Zəngəzur dəhlizi ilə
əlaqədar məsələlərdir. Bu xüsusda sənəddə qeyd olunur
ki, qısa müddət ərzində Azərbaycan, Ermənistan və
Rusiya arasında yaradılmış nəqliyyat məsələləri üzrə
işçi qrup çərçivəsində tezliklə görüş keçirilsin. Belə bir
görüş də dünən Moskva şəhərində baş tutdu. Bundan irəli
gələn digər məsələlər üzrə də tərəflər arasında müxtəlif
müzakirələr aparılır.
Bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət
Hacıyev deyib.
Hikmət Hacıyev bildirib:
“Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib
ki, biz Ermənistanla Azərbaycan
arasında sərhədlərin toxunulmazlığı
və ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında
sərhədlərimizin delimitasiyası və
demarkasiyası prosesinin aparılmasına hazırıq. Burada, ilk növbədə,
Ermənistan özü reallığı dərk etməli
və başa düşməlidir. Ermənistan
işğal siyasətinə görə 30 il ərzində
sərhəd fəlsəfəsini və ideyasını başa
düşməmək vəziyyətində olub. Belə ki,
Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri
əsnasında onlar üçün sərhəd sanki
təmas xəttindən başlayırdı. Bu da
işğalçılıq siyasətinin nəticəsi idi”.
Bu gün yeni reallığın olduğunu
deyən Prezidentin köməkçisi qeyd
edib ki, indi Azərbaycanın sərhədləri
var – Zəngilan, Qubadlı, Laçın və
Kəlbəcər istiqamətində ölkəmizin
sərhədləri təsbit olunub. Artıq
Ermənistan bu sərhədlərə hörmət
etməlidir.
Hikmət Hacıyev, həmçinin vurğulayıb ki, Soçi görüşündə qəbul
olunmuş Bəyanatdan və aparılmış
intensiv müzakirələrdən çıxış edərək
digər məsələlərin də irəli aparılması
üçün təmaslar davam etdirilir.

Azərbaycanın
minatəmizləmə
fəaliyyətlərinə beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən
dəstəyin artırılmasına
ehtiyac var
Ərazilərimizin kütləvi şəkildə
minalanmasında Ermənistanın əsas
məqsədi Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş torpaqlarında quruculuq
və məcburi köçkünlərimizin qayıdışı
prosesinə mane olmaq, Azərbaycanın
mülki şəxsləri və hərbçiləri arasında
maksimum dərəcədə çox xəsarət
və ölüm hallarına səbəb olmaq idi.
Minanın nə məqsədlə qoyulduğunu
hər kəs başa düşür. Yəni, mina nə
məqsədlə qoyulmasından asılı olmayaraq, öz qurbanını gözləyir. Təəssüf
ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan
ərazilərinin minalarla kütləvi şəkildə
çirkləndirilməsi həyata keçirilib.
Bu fikirləri jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət
Hacıyev ifadə edib.
Azərbaycanın bu məsələni
beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında
da qaldırdığını vurğulayan Prezidentin köməkçisi bildirib: “Biz
beynəlxalq ictimaiyyətə bir daha
müraciət etmək istərdik ki, bu
məsələdə məlumatlandırma artırılmalıdır. Azərbaycanın minatəmizləmə
fəaliyyətlərinə beynəlxalq ictimaiyyət,

UNEC İqtisadi Forumunun ikinci günü:
“Postpandemiya dövründə
elm və təhsil” və “İqtisadiyyatın
rəqəmsal transformasiyası”
xüsusilə BMT və onun aidiyyəti strukturları tərəfindən də dəstəyin əsaslı
şəkildə artırılmasına ehtiyac var”.
Hikmət Hacıyev deyib ki, mina
insanlar arasında hər hansı bir fərq
qoymur. Hər bir insan onun potensial qurbanı ola bilər. Ümumiyyətlə,
cəmiyyətimizdə mina təhlükəsi ilə
bağlı maarifləndirmə işləri aparılır.
Bundan sonra da media vasitəsilə,
müxtəlif sosial media imkanlarından
istifadə edərək mina təhlükəsi barədə
maarifləndirmənin artırılmasına ehtiyac var ki, insanlarımız bu dəhşətli
bəlanın qurbanı olmasınlar.

Təcrübəmiz göstərir ki,
məhz sülh olduğu şəraitdə
mədəniyyətin inkişafından
da danışmaq olar
Azərbaycan dövlətinin sülhpərvər
siyasətinə uyğun olaraq Mədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən sülh mədəniyyət
naminə konsepsiya irəli sürülüb.
Vaxtilə UNESCO çərçivəsində və
digər təsisatlarda mədəniyyət sülh
naminə konsepsiyalar irəli sürülsə
də, Azərbaycanın acı təcrübəsi, yəni,
işğal və Ermənistanın təcavüzü ilə
assosiasiya olunmuş təcrübəmiz
göstərir ki, məhz sülh olduğu
şəraitdə mədəniyyətin inkişafından
da danışmaq olar. Otuz illik işğal
dövründə Azərbaycanın mədəniyyət

abidələrinin, Qarabağda mədəni
izimizin və irsimizin dağıdılması,
vəhşicəsinə talan edilməsi bunun
bariz nümunəsidir. Ona görə də bu
gün regionda sülh təmin olunandan
sonra Prezident İlham Əliyevin və
Azərbaycan Hökumətinin atdığı
ilk addımlardan biri Qarabağda
mədəniyyətin yenidən çiçəklənməsi,
inkişaf üçün yeni şəraitin yaradılmasından ibarət oldu.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri
jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin köməkçisi–
Prezident Administrasiyasının Xarici
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev deyib.
“Bu xüsusda Şuşa şəhərində keçirilmiş “Xarıbülbül” festivalını və digər
mədəniyyət tədbirlərini qeyd edə
bilərik. Ona görə ədaləti sülh olduğu
yerdə mədəniyyətin inkişafı üçün
də zəruri şərtlər formalaşmış olur.
Hesab edirik ki, bu uğurlu konsepsiya
dünya miqyasında sülhün inkişafına
böyük töhfə verəcək. Azərbaycanın
təşəbbüskarı olduğu “Bakı Prosesi”
sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası
dialoq konsepsiyalarına uyğun olaraq
digər çərçivələrdə də regional və
qlobal səviyyədə sülhün, ədalətin
möhkəmlənməsinə mühüm töhfələrini
verəcək”, – deyə Prezidentin
köməkçisi qeyd edib.

AZƏRTAC

ABŞ-ın dövlət katibi beynəlxalq sülh və
təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycanla
əməkdaşlığı yüksək dəyərləndirib
Dekabrın 2-də Azərbaycan Respublikasının
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in
Nazirlər Şurasının Stokholmda keçirilən 28-ci
iclası çərçivəsində ABŞ Dövlət katibi Entoni
Blinkenlə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki,
görüşdə tərəflər, ikitərəfli
əməkdaşlıq gündəliyi üzrə, o
cümlədən iqtisadi, energetika,
təhlükəsizlik və digər sahələrdə
əməkdaşlığın inkişafı
məsələlərini müzakirə ediblər.
Nazir Ceyhun Bayra-

mov qarşı tərəfə 2020-ci il
10 noyabr tarixli üçtərəfli
Bəyanatın imzalanmasından
sonra bölgədə mövcud olan
vəziyyət, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdəki dağıntıların miqyası, mina təhlükəsi, sərhəd
məntəqəsində gərginliyin
səbəbləri, azad olunmuş
ərazilərdə həyata keçirilən

bərpa və yenidənqurma işləri
barədə ətraflı məlumat verib.
Söhbət zamanı
Azərbaycanın enerji sahəsində
verdiyi töhfə, həm mühüm neftqaz layihələrinin təşəbbüskarı
və icraçısı olduğu, həm də
Avropa İttifaqının enerji
təhlükəsizliyində mühüm amil
kimi çıxış etdiyi qeyd olunub.
ABŞ rəsmisi beynəlxalq
sülh və təhlükəsizlik
məsələlərində Azərbaycan
ilə əməkdaşlığı, o cümlədən
ölkəmizin Əfqanıstanda
fəaliyyətini yüksək
dəyərləndirib.

Mütəşəkkil cinayətkarlıq,
terrorçuluq, narkotik vasitələrin
qanunsuz dövriyyəsinin
qarşısının alınması, sülhə
və təhlükəsizliyə təhdid və
maneə törədən bir sıra hallarla

mübarizədə Azərbaycanın rolu
vurğulanıb.
Görüşdə tərəflər, habelə
qarşılıqlı maraq doğuran
regional və qlobal məsələləri
müzakirə ediblər.

Ceyhun Bayramov ATƏT-in Nazirlər Şurasının 28-ci iclasında iştirak edib
Dekabrın 2-də Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramov ATƏT-in Nazirlər Şurasının Stokholmda
keçirilən 28-ci iclasında iştirak edib. Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, iclasda
çıxış edən nazir, ötən il 44 gün davam edən müharibədən
sonra bölgədə yaranan münaqişə sonrası reallıqlar fonunda
mövcud olan vəziyyət və gələcək perspektivlər barəsində
danışıb. Çıxışda aşağıdakı əsas fikirlər səsləndirilib:
ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin
28-ci iclası Ermənistanla Azərbaycan
arasında davamlı sülhün bərqərar
olması üçün razılaşdırılmış parametrləri
müəyyən edən üçtərəfli Bəyanatının
birinci ildönümünə təsadüf edir. Bu
Bəyanat, regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı 11 yanvar 2021-ci il tarixli üçtərəfli Bəyanatla
tamamlandı.
30 ilə yaxındır davam edən “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” başa çatıb.
Münaqişənin bitməsi ilə Azərbaycan,
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
fəal şəkildə genişmiqyaslı quruculuq
işlərinə başlayıb. İşğalın izləri aradan
qaldırılır və normal həyata qayıtmaq
istiqamətində addımlar uğurla davam
edir.
ATƏT münaqişədən sonrakı reabilitasiya sahəsində öz təcrübəsi və
mövcud alətləri ilə bu prosesə töhfə
verə bilər.
Münaqişənin sona çatması həm
Ermənistan, həm də Azərbaycan üçün

bir-birinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü
və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması və
hörmət əsasında irəliləmək üçün unikal
imkan yaradıb. Azərbaycan buna
hazır olduğunu dəfələrlə vurğulayıb və
münaqişə başa çatdıqdan dərhal sonra
bu xüsusda bir sıra birtərəfli praktiki
addımlar atıb. Ermənistan isə hələ ki,
buna qarşılıq verməyib.
Ermənistanın üçtərəfli bəyanatlar
əsasında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri
pozmaqda davam etməsi ciddi narahatlıq doğurur. Ermənistan 10 noyabr
2020-ci il tarixli üçtərəfli Bəyanatı
yerinə yetirməli və silahlı qüvvələrini
Azərbaycan ərazisindən tamamilə
çıxarmalıdır.
Bölgədə bütün iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələrinin bərpasında gecikmələrə
son qoyulmalıdır. Bu, bütün maraqlı
tərəflərə geniş iqtisadi fayda verməklə
yanaşı, etimadın möhkəmləndirilməsi
və münaqişədən sonrakı normallaşma tədbiridir. Zəngəzur dəhlizinin

tezliklə işə salınması bölgədə sülh və
əməkdaşlığa xidmət edəcək və bütün
bölgə ölkələri üçün misli görünməmiş
yeni imkanlar yaradacaqdır.
Ermənistan hələ də bütün minalanmış ərazilərin tam və dəqiq xəritələrini
təqdim etməyib. Bu, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə münaqişədən sonrakı
reabilitasiya və yenidənqurma prosesini
ləngidir, məcburi köçkünlərin təhlükəsiz
və ləyaqətlə öz evlərinə qayıtmasına
ciddi maneə yaradır. 10 noyabr 2020-ci
il tarixli üçtərəfli Bəyanatın imzalanmasından indiyədək minaların partlaması
nəticəsində 180 Azərbaycan vətəndaşı,
o cümlədən 71 mülki şəxs, onların
arasında jurnalistlər və digər media
işçiləri həlak olub və ya ağır yaralanıb.
Ermənistana, beynəlxalq humanitar
hüquq üzrə öhdəliklərinə uyğun olaraq
bütün minalanmış ərazilərin dəqiq
xəritələrini təqdim etmək üçün əlavə
təzyiq göstərilməlidir.
Ermənistan, həmçinin 1990-cı illərin
əvvəllərində baş vermiş silahlı hərbi
əməliyyatlar zamanı itkin düşən 4000-ə
yaxın azərbaycanlının yerinin müəyyən
edilməsi ilə bağlı üzərinə götürdüyü
öhdəlikləri hələ də yerinə yetirməyib.
Bu, keçmiş münaqişənin yaralarını
sağaltmaq üçün vacibdir.
Azərbaycan ərazilərini işğaldan
azad edərək, Ermənistanın beynəlxalq
hüquq normalarını pozaraq güc yolu
ilə yaratdığı qondarma “reallığı” əvəz
edən ədalət və asayişi bərpa edir.
Bunun nəticəsidir ki, Ermənistan və

Azərbaycan arasında təxminən otuz
ildən sonra ilk dəfə sülh əldə edilə bilər.
Bu baxımdan Azərbaycan, Rusiya və
Ermənistan liderlərinin noyabrın 26-da
Soçidə keçirilən görüşü irəliyə doğru mühüm addımdır. Üç lider əvvəllər razılaşdırılmış parametrlərin həyata keçirilməsi
ilə bağlı ətraflı və əsaslı müzakirələr
aparıb, həmçinin münaqişədən sonrakı
normallaşma ilə bağlı gələcək addımları müəyyən edib. Bu ilin sonunadək
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə Rusiya Federasiyasının
məşvərətçi rolu ilə ikitərəfli Ermənistan –
Azərbaycan komissiyasının yaradılması
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan
gözləyir ki, bu sazişlər təxirə salınmadan
reallaşacaq və Cənubi Qafqazı daha
sabit məkana çevirmək məqsədimizə
töhfə verəcək.
Hazırkı çox mühüm bir məqamda
təhlükəsizliyin və sabitliyin
möhkəmləndirilməsinə kömək etmək
üçün bütün beynəlxalq ictimaiyyətin
birgə səylərinə ehtiyac var. Beynəlxalq
ictimaiyyət yalan gözləntilərin yaranmasına yol verməməli və bütün səylərini
üçtərəfli bəyanatların tam şəkildə
həyata keçirilməsinə və regionda
etimadın və sabitliyin yaradılması üçün
Ermənistan və Azərbaycanla praktiki
əlaqələrə töhfə verməlidir.
Dəyişən reallıqları nəzərə alaraq,
Azərbaycan tərəfdaş ölkələri regionda
inkişaf və əməkdaşlıq üçün yeni perspektivli imkanları dəyərləndirməyə və
onlardan istifadə etməyə çağırır.

Təhsil və İqtisadiyyat nazirliklərinin dəstəyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin (UNEC) təşkilatçılığı ilə dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30
illiyinə həsr olunan UNEC İqtisadi Forumu-2021 davam edir.Dekabrın 2-də
Forum çərçivəsində “Postpandemiya dövründə elm və təhsil” mövzusunda
panel iclas keçirilib.
Forumda Prezident Administrasiyasının
Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və
dini məsələlər şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva,
dövlət qurumlarının rəhbərləri, Milli Məclisin
deputatları, elm və təhsil üzrə xarici və yerli
ekspertlər iştirak ediblər.
Əvvəlcə şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.
UNEC-in rektoru, professor Ədalət Muradov mövzunun aktuallığını vurğulayıb. Pandemiyanın elm və təhsilə baxışları dəyişdirdiyini
və gələcəklə bağlı cavabı gözləyən çoxsaylı
sualları ortaya qoyduğunu diqqətə çatdıran
rektor böhranın ilk dövründə distant təhsilə
keçidin yaranan problemləri aradan qaldıracağı düşüncəsini formalaşdırdığını bildirib:
“Bütövlükdə təhsil sistemində atılan addım
onu deməyə əsas verir ki, məsafədən təhsil
həll yolu kimi qəbul edilmir. Məsafədən təhsilin
davamlılığı təmin edilsə də, elmdə fərdiçiliyə
sanki “yaşıl işıq” yandırıldı. Elmin gələcəyi ilə
bağlı yeni elmi kommunikasiyalar və onların
formaları ilə bağlı ciddi suallar var”. Rektor
panellərdə bu sualların həlli istiqamətində
müzakirələr aparılacağını, forumun ölkəmizin
gələcək inkişafı ilə bağlı əhəmiyyət kəsb edən
sualların cavablandırılması üçün platforma
rolunu oynayacağını deyib.
Sonra Nobel mükafatı laureatı, professor
Əziz Səncər pandemiya dövrünün elm adamları üçün yaratdığı problemlərdən söz açıb.
Həmin dövrdə tədqiqat qruplarının daim elmi
axtarışlarda olduğunu deyən alim, işçilərin qapalı şəraitdə çalışdığını, psixoloji durumlarında
ciddi problemlər yaşandığını deyib.
Tədbirdə çıxış edən təhsil naziri Emin
Əmrullayev forumun dövlət müstəqilliyinin
bərpasına və böyük Zəfərə həsr olunmasının özünəməxsus əhəmiyyəti olduğunu
xüsusi vurğulayıb. Nazir ölkənin bundan
sonrakı elm və təhsil sahəsində fəaliyyətinin
məhz müstəqillik və zəfərlə bağlı olduğunu deyib. Postpandemiya dövründə təhsil
sahəsində yaranan problemlərdən və
onların həlli yollarından söz açan nazir elm
və təhsil sahəsində dövlətin qərarvermə
modeli üzərindən məsələyə yanaşıb. O,
pandemiya dövründə verilən emosional
və rasional qərarlar arasındakı fərqi təhlil
edərək, rasional qərarların daha ciddi
dəlillərə əsaslandığını diqqətə çatdırıb. Nazir
təhsil və elm siyasətinin qarşısında duran
əsas məqsədin bu sahədə əlçatanlığın
və keyfiyyətinin artırılması, müxtəlif sosial
qruplardan olan insanlara bərabər imkanların yaradılması olduğunu bildirib. Təhsilin
keyfiyyətinə yeni baxışın formalaşmasının
vacibliyini diqqətə çatdıran E.Əmrullayev
aidiyyəti dövlət və digər müstəqil qurumların keyfiyyətə nəzarət mexanizmlərinin
olmasının labüdlüyünü bildirib. Nazir ali
təhsilin keyfiyyətinin ölçülməsi meyarlarını
da açıqlayıb: “Hazırda bir çox problemlərin
həlli elmi tərəqqi və tədqiqatlardan asılıdır.
Başa düşməliyik ki, resurslar məhduddur. Bu
məhdudiyyətlə hansı sahələri necə inkişaf
etdirməyi düşünməliyik. Prosesə bu gün başlamalıyıq ki, nəticəni 20-30 ildən sonra görə
bilək. Bilik və bacarıq kafi şərtlərdir, əsas motivasiyadır. Pandemiya göstərdi ki, dünyada
dəyər zəncirləri necə kövrəkdir”.
Nazir pandemiya dövrünün önəmli
məsələlərindən birinin də ayrı-ayrı sosial iqtisadi qrupların öyrənmə prosesinin monitorinq
məsələsi olduğunu bildirib.
Türkiyənin Ali Təhsil Şurasının (YÖK)
rəhbəri Erol Özvar pandemiyanın ali təhsil
sahəsində yaratdığı təsirlərindən danışıb.
Bu böhranın bütün sahələrdə olduğu kimi,
təhsil sahəsində yeni vərdişlər yaratdığını, ali
təhsil paradiqmasının dəyişməsinin qaçılmaz
olduğunu deyib. Distant təhsilin alternativinin
olmadığına və bir sıra çağırışlarla xarakterizə
edildiyinə diqqət çəkən YÖK rəhbəri ali
təhsildə insan amilinin dəyişməli olduğunu
bildirib.
E.Özvar rəqəmsal informasiya cəmiyyəti
və rəqəmsal iqtisadiyyatın tələblərindən
də söz açıb: “Rəqəmsal transformasiya
nəticəsində insan resurslarına tələblər dəyişib.
Rəqəmsallaşma məşğulluq sahəsində də ciddi
dəyişikliklər yaradıb. Ali təhsil müəssisələri
əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq,
rəqəmsal bacarıqların artırılmasına yönəldilən
tədris proqramlarına daha çox üstünlük
verməlidirlər”.
Almaniyanın Münhen Tədqiqat Universitetinin Təhsil İnstitutunun professoru Məsud

Əfəndiyev ölkələrin inkişafında elm və təhsilin
rolundan söz açıb. O, bəşəriyyətin gələcəyi
üçün təhsilin, elmin və mədəniyyətin rolunun
əvəzedilməz olduğunu, təhsil sistemində və
tədris mühitində ən vacib faktorun tələbə
olduğunu deyib: “Belə bir ana deyimi var
ki, “Mən öyrəndiklərimin bir çox hissəsini
müəllimlərdən, daha çoxunu həmkarlardan,
ən çoxunu isə tələbələrdən öyrənmişəm”. Alim
pandemiyanın yaratdığı yeni vərdişlərdən,
süni intellekt və V Sənaye İnqilabının
tələblərindən də danışıb.
Çıxışlardan sonra panel məruzəçiləri iştirakçıların suallarını cavablandırıblar.
Forum çərçivəsində UNEC alimlərinin
müəllifi olduqları “Elektron ticarət və elektron
ixracat”, “Sosial elmlərdə tədqiqat metodları”,
“Rəqəmsal marketinq və sosial media” kitablarının təqdimatı olub. Bildirilib ki, “SABAH
Magistratura” layihəsi çərçivəsində yazılan və
tədris prosesində istifadə olunacaq “Rəqəmsal
marketinq və sosial media” və “Elektron ticarət
və elektron ixracat” dərslikləri Azərbaycan
dilində hazırlanmış ilk ədəbiyyatdır. Kitabın əsas özəllikləri onların yerli, beynəlxalq
özəl sektor və akademik bazaya aid bir çox
xüsusiyyəti özündə əks etdirməsidir.
Forumda UNEC ilə Ukraynanın Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universiteti arasında
əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb.
UNEC-in rektoru professor Ədalət Muradov ilə T.Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin rektoru professor Vladimir Buqrov
arasında imzalanan müqavilədə birgə elmitədqiqat təcrübəsi və araşdırmaların aparılması, bakalavr, magistratura və doktorantura
proqramlarının hazırlanması, tələbə və akademik heyət mübadiləsinin genişləndirilməsi və
inkişaf etdirilməsi, birgə elmi nəşrlər hazırlanması və mübadiləsi nəzərdə tutulub.
Sonra “SPRİNGER” nəşriyyat şirkətinin
iqtisadiyyat üzrə redaktə məsələləri direktoru Kristian Rausçerin tədqiqatçılarla görüşü
keçirilib.
Forum Holon Texnologiya İnstitutunun
(H.I.T) Kiber şöbəsinin rəhbəri Harel Menaşrinin moderatorluğu ilə keçirilən “İqtisadiyyatın
rəqəmsal transformasiyası: Yeni çağırışlar,
yeni imkanlar” mövzusunda panel iclasla
davam edib.
Paneldə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri
Rəşad Nəbiyev Forumda müzakirə olunan
mövzuların Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin
2030-cu ilədək inkişaf istiqamətləri ilə bağlı
müəyyən etdiyi Milli Prioritetlərdən irəli gələn
məsələlərin effektiv icrası üçün mühüm platforma olduğunu deyib. Nazir Azərbaycanda
rəqəmsal transformasiyanın səmərəliliyinin
təmin olunmasından və rəqəmsallaşmanın
iqtisadi inkişafa verəcəyi töhfələrdən söz açıb:
“Cəmiyyətin inkişafını təmin edən yeganə
vasitə innovasiya və texnologiyaların inkişafıdır. Azərbaycanda belə bir cəmiyyətin qurulması əsas hədəflərdəndir və bu istiqamətdə
məqsədyönlü addımlar atılır. Reallıq odur ki,
bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı təbii resurslardan hələ də asılıdır. Qarşımızda duran əsas
məsələ rəqəmsal transformasiyadan maksimum istifadə edərək zaman kəsiyini qısaltmaqdan ibarətdir. Bu vizyonu həyata keçirmək
üçün həmin ekosistem yaradılmalıdır. Bu
yol isə yalnız qanunun aliliyindən, sağlam
fəaliyyət göstərən hökumətin mövcudluğundan, sabit infrastrukturun yaradılmasından
keçir. Bunlar təmin edildikdən sonra ölkədə
birmənalı şəkildə elmin və təhsilin inkişafına
daha çox diqqət ayıra bilərik”.
Sonra Türkiyənin əmək və sosial təminat
nazirinin müavini Lütfi Alpkan rəqəmsal
transformasiyanın iş dünyasında tətbiqindən
danışıb. Süni intellektin, rəqəmsal transformasiyanın üstünlüklərinə, eləcə də yaratdığı
problemlərə toxunan nazir müavini trendləri
də açıqlayıb. O, dünyanın böyük dövlətlərinin
bu istiqamətdə təcrübəsini paylaşaraq,
müqayisəli təhlillər aparıb.
Kanadanın Engeland İnstitutunun
həmtəsisçisi, baş əməliyyat direktoru Danel
Kerimi texnologiyalardakı çatışmazlıqlar, eləcə
də texnoloji tullantıların səmərəli istehsalı
barədə ətraflı məlumat verib.
BP-nin Sistem arxitekturası üzrə rəhbəri
Qaret Key isə smart texnologiyalar və onların
neft və qaz sənayesindəki tətbiqindən danışıb.
UNEC İqtisadi Forumu dekabrın 3-də öz
işini davam etdirəcək.

AZƏRTAC
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Ədliyyə naziri vətəndaşların
Bakı Kitab Mərkəzində tanınmış ingilis
videoqəbulunu keçirib
yazıçısı Çarli Makizin Azərbaycan dilinə
tərcümə olunmuş əsərinin təqdimatı keçirilib
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyeva təqdimat mərasimində iştirak edib

B

akı Kitab Mərkəzində
tanınmış ingilis yazıçısı
və rəssamı Çarli Makizin
“Oğlan, köstəbək, tülkü və at”
kitabının Azərbaycan dilinə
tərcümə olunmuş nəşrinin
təqdimatı keçirilib. Nəşr Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bakı
Kitab Mərkəzinin və “Regional
İnkişaf” İctimai Birliyinin dəstəyi
ilə çap olunub.
Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva
təqdimat mərasimində iştirak edib.
Bakı Kitab Mərkəzinin direktoru Günel Rzayeva kitabın ərsəyə
gəlməsinə görə Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevaya təşəkkür edərək bildirib
ki, nəşr xeyirxahlıqdan, sevgidən,
dostluqdan, əbədi dəyərlərdən –
hamımızı birləşdirən və əlaqələndirən
dəyərlərdən bəhs edir. “Kitabın ilk
baxışdan uşaqlar üçün yazıldığı
görünsə də, amma əslində, uşaqlar
üçün deyil, hamımız üçündür. Söhbət
əbədi dəyərlərdən gedir”.
Sonra kitabın müəllifi Çarli Makizin
qonaqlara ünvanladığı videomüraciət
nümayiş edilib. O, müraciətində
kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməsində əməyi keçən hər kəsə
minnətdarlığını bildirib.
Mərasimdə Bakı şəhəri 3 nömrəli
Uşaq–Gənclər İnkişaf Mərkəzinin
“Çiçəyim” uşaq teatr studiyasının
aktyorları kitabdan səhnəciklər
göstəriblər.
Qeyd edək ki, Çarli Makizinin
“Oğlan, köstəbək, tülkü və at” kitabı
bu günə qədər İngiltərədə bestseller
olaraq qalır. Kitab balaca oğlan və
onun üç dostu – köstəbək, tülkü və
atdan bəhs edir. Hekayə boyu oğlan
dostlarına müxtəlif suallar verir və

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin vətəndaşlara layiqli xidmət göstərilməsi,
onların müraciətlərinə diqqətlə yanaşılması ilə bağlı tapşırıqları Ədliyyə
Nazirliyi tərəfindən daim diqqətdə saxlanılır, bu zaman şəhid ailələrinin və
hərbçilərin qayğılarına xüsusi həssaslıqla yanaşılır. Pandemiya şəraitinin davam
etməsi nəzərə alınaraq, vətəndaşların müraciətlərinə elektron qaydada baxılır,
müasir İKT tətbiq olunmaqla videoformatda qəbulların keçirilməsi davamlı xarakter
alıb.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov
tərəfindən paytaxtda və müxtəlif bölgələrdə
yaşayan vətəndaşların videoqəbulu keçirilib.
Regional ədliyyə idarələri vasitəsilə
keçirilən qəbulda hər bir vətəndaş diqqətlə
dinlənilib, onların ədliyyə fəaliyyəti ilə bağlı
müraciətlərinə, o cümlədən şəhid ailələrinin
qayğılarına həssaslıqla yanaşılaraq araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Qaldırı-

lan məsələlərin həlli üzrə zəruri tədbirlərin
görülməsi üçün nazirliyin qəbulda iştirak edən
məsul işçilərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.
Vətəndaşlar onların müraciətlərinə və
qayğılarına hər zaman diqqətlə yanaşılmasına görə ölkə Prezidentinə minnətdarlıqlarını
ifadə edib, videoqəbulun təşkilindən
məmnunluqlarını bildiriblər.

AZƏRTAC

UNESCO-nun iclasında ermənilərin
təxribat xarakterli çıxışları ifşa olunub

onlardan həmin suallara çox məntiqli,
sadə və dərin cavablar alır. Dörd
dost arasında olan münasibətlər
oxuculara inam, dostluq, xeyirxahlıq,

cəsarət, sevgi, dürüstlük, mehribanlıq,
mərhəmət kimi anlayışlardan bəhs
edir.
Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə

Heydər Əliyev Fondu Bakıdakı katolik
kilsəsində bərpa işlərini başa çatdırıb

H

eydər Əliyev Fondu
Bakı şəhərindəki
Müqəddəs Məryəm
katolik kilsəsində aparılan
cari təmir-bərpa işlərini başa
çatdırıb.
Fonddan verilən məlumatda
bildirilir ki, yüzlərlə katolikin
ibadət etdiyi kilsədəki bərpa
işləri zamanı hidroizolyasiya
təmin olunmaqla dam örtüyü
əsaslı təmir edilib.
Qeyd edək ki, kilsə 1912ci ildə inşa edilib. Bolşeviklər
hakimiyyətə gəldikdən sonra
1934-cü ildə bir çox dini abidələr
kimi, bu kilsə də dağıdılmışdı. Azərbaycan
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin göstərişi ilə dini
məbədə ehtiyac duyan katoliklər üçün Bakıda
yeni kilsənin inşa edilməsi məqsədilə ərazi
ayrılmışdı. Müqəddəs Məryəm katolik kilsəsi
2008-ci ilin mart ayında istifadəyə verilib.
Heydər Əliyev Fondu və Roma Katolik
dini icması arasındakı əməkdaşlıqdan irəli
gələrək Fond tərəfindən 2008-ci ilin sentyabrında katolik kilsənin asma tavan şüşələri
dini mövzuda və klassik vitraj texnikasında
işlənmiş bədii şüşələrlə əvəz edilib, eyni

zamanda məbədin fasadında keramik panno
yerləşdirilmişdi.
Xatırladaq ki, Heydər Əliyev Fondu və
Roma Katolik dini icması arasındakı Anlaşma
Memorandumu müəyyənləşdirilmiş sahələr
üzrə inkişaf, yenidənqurma layihələrinin
gerçəkləşdirilməsi, sosial və dini təyinatlı
obyektlərə yardımla yanaşı, Azərbaycanda
məskunlaşan xalqların etnomədəni inkişafına
yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsini də
nəzərdə tutur.

“Xalq qəzeti”

tutulmuş kitabdakı bütün rəsmlər Çarli
Makizi tərəfindən çəkilib.

AZƏRTAC

OPEC ölkələri yeni
baş katib seçəcəklər
Ötən gün OPEC ölkələrinin nazirləri arasında keçirilən
iki saatlıq görüşdə yanvar ayında növbədənkənar iclasın
keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib.
Danışıqlarda
iştirak edən mənbənin
məlumatına görə,
yanvarda keçiriləcək
növbədənkənar iclasda OPEC ölkələri
təşkilatın yeni baş
katibini seçəcəklər:
“Görüş başa çatdı.
OPEK+ ölkələrindən
ayrı olaraq yanvarda növbədənkənar
iclas keçirmək barədə razılaşdıq. İclasda yeni baş katib
seçiləcək”.
Mənbə növbədənkənar iclasın keçiriləcəyi dəqiq tarixi
açıqlamayıb.
Qeyd edək ki, OPEC-in baş katibi vəzifəsini 2016-cı ildən
Məhəmməd Barkindo tutur. Onun səlahiyyətlərinin ikinci
müddəti 2022-ci ilin iyul ayında başa çatır.

“Xalq qəzeti”

PUA bölmələri ilə təlim–məşq A
uçuşları yerinə yetirilib

A

zərbaycan Hərbi Hava
Qüvvələrinin döyüş hazırlığı
planına uyğun olaraq Bayraktar
pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə təlimməşq uçuşları icra edilib.
Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, döyüş atışlı təlim-məşq uçuşlarında digər qoşun

“Xalq qəzeti”

Dövlət Xidmətindən verilən məlumata
görə, səfərin məqsədi 29 noyabr – 3 dekabr
tarixlərində baş tutan UNESCO-nun “Silahlı
münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin
qorunması haqqında” 1954-cü il tarixli Haaqa
Konvensiyasına tərəfdar olan dövlətlərin 
14-cü iclasında, Haaqa Konvensiyasının
İkinci Protokoluna tərəf dövlətlərin 9-cu
iclasında, eyni zamanda Silahlı münaqişə
zamanı mədəni sərvətlərin qorunması üzrə
Komitənin 16-cı iclasında iştirak etmək idi.
Tədbirlər çərçivəsində “Silahlı münaqişə
zamanı mədəni sərvətlərin qorunması
haqqında” 1954-cü il tarixli Haaqa Konvensiyasının implementasiya ilə bağlı məsələlər,
əməkdaşlıq istiqamətləri, konvensiyasının
icrası barədə milli hesabatların təqdim
edilməsi, həmçinin İkinci Protokolun implementasiyası, yeni dövlətlərin ratifikasiyası və
qoşulması, İkinci Protokolun icrası üzrə hesabatların təqdim edilməsi və eləcə də Büro

Azad olunmuş ərazilərimizdə mühəndis
təminatı üzrə tədbirlər davam etdirilir

zərbaycan
Ordusunun
mühəndis-istehkam
bölmələri Türkiyənin hərbi istehkamçıları ilə
birgə azad olunmuş ərazilərimizin minalardan və
partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlərini
davam etdirir.

növü bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqədə hava
kəşfiyyatı aparılmaqla şərti düşmənin yerüstü
hədəflərinin koordinatları təyin edilərək dəqiq
zərbələrlə məhv olunub.
Aviasiya vasitələrinin uçuşları müəyyən
edilmiş marşrutlar üzrə həyata keçirilib. Döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
keçirilən məşqlərdə PUA operatorları tapşırıqları uğurla yerinə yetiriblər.

A

zərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Azad Cəfərlinin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Fransada səfərdədir.

Müdafiə Nazirliyindən
bildiriblər ki, hərəkətin
təhlükəsizliyini təmin etmək
məqsədilə yollar minalardan
təmizlənir, həmçinin dağlıq
və çətin keçilən ərazilərdə
yerləşən bölmələrimizin
mövqeləri istiqamətində yeni
təminat yollarının çəkilməsi
üzrə mühəndis işləri icra edilir.
Noyabrın 22-dən dekabrın
2-dək yalnız Tərtər–Goranboy rayonları istiqamətində
yeni yolların çəkilməsi zama-

nı qarşı tərəfdən qurulmuş
Ermənistan istehsalı olan 537
ədəd piyada əleyhinə, 101
ədəd tank əleyhinə mina aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.
İşğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə mühəndisistehkam bölmələri tərəfindən
bu günədək ümumilikdə
13177 hektar ərazi minalardan təmizlənib, 616 kilometr
yol çəkilib, 16860 mina və
partlamamış döyüş sursatı
aşkar olunaraq məhv edilib.

Yaşayış məntəqələrimizin,
əkin üçün yararlı olan
ərazilərin minalardan və
partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi
işlərinə Azərbaycan Ordusunun mühəndis-istehkam
bölmələrinin sərəncamına
verilən Türkiyənin Milli
Müdafiə Nazirliyinin
tabeliyində olan ASFAT AŞ
şirkəti tərəfindən istehsal
olunan “MEMATT” (Mexanik
Mina Təmizləmə Təchizatı)
texnikaları da cəlb edilib.
Bölmələrimizin azad olunmuş ərazilərimizdə mühəndis
təminatı üzrə tədbirləri davam
etdirilir.

“Xalq qəzeti”

üzvlərinin müəyyən edilməsi kimi məsələlərin
müzakirəsi nəzərdə tutulur.
29 noyabr tarixində keçirilən konvensiyaya
tərəfdar dövlətlərin 14-cü iclası zamanı
konvensiyanın icrası ilə bağlı hesabatın
müzakirəsi zamanı Dövlət Xidmətinin rəisi
Azad Cəfərli çıxış edib. Konvensiyanın
vacibliyindən danışaraq, işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizdəki abidələrin vəziyyəti ilə
bağlı məlumat verib, bu istiqamətdə UNESCO
Texniki Missiyasının önəmini qeyd edib.
İclas zamanı Ermənistan tərəfinin təxribat
xarakterli çıxışlarına müvafiq olaraq, adekvat
cavablar verilib və Ermənistan nümayəndə
heyətinin iclası siyasiləşdirməsinin
yolverilməzliyi diqqətə çatdırılıb.
Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndə heyəti
həmçinin ikinci Protokola tərəf dövlətlərin
9-cu iclasında və ikinci Protokolun Komitə
iclasında iştirak edib.

“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 375 						
2022-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban
bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin
105-ci maddəsinin 4-cü hissəsinə və “Azərbaycan
Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının
2006-cı il 8 dekabr tarixli 194-IIIQD nömrəli
Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 dekabr
tarixli 489 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Bakı şəhəri, 1 dekabr 2021-ci il

qərara alır:
1. 2022-ci il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz
bayramı, mayın 2, 3-ü Ramazan bayramı, iyulun 9,
10-u Qurban bayramı günləri müəyyən edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsinin 105-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə
əsasən bu Qərarın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan
günlər iş günü hesab edilmir.

Azərbaycanın və Ukraynanın prokurorluq orqanları
arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanıb

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 376 						
“ASAN ödəniş” sisteminə qoşulmaq üçün
texniki tələblər”in və “ASAN ödəniş” sistemindən
istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2015-ci il 26 oktyabr tarixli 341 nömrəli Qərarında
dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2015-ci il 26 oktyabr tarixli 341 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2015, № 12, maddə 1559; 2017, № 2,
maddə 305, № 7, maddə 1485; 2018, № 2, maddə
364, № 8, maddə 1802; 2019, № 6, maddə 1142)
ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “ASAN ödəniş”
sistemindən istifadə Qaydaları”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1. 4.3-cü bəndə “və yaxud” sözlərindən sonra
“inzibati xəta haqqında elektron protokolun nömrəsi,
həmçinin həmin elektron protokol üzrə hüquqi şəxsə
münasibətdə VÖEN-i, vəzifəli şəxsə münasibətdə
FİN-i və ya” sözləri əlavə edilsin.

Bakı şəhəri, 1 dekabr 2021-ci il

2. 4.11-ci bəndinin ikinci cümləsinə “qərar”
sözündən sonra “, Azərbaycan Respublikası İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin 127-4-cü maddəsində nəzərdə
tutulmuş qaydada müvafiq informasiya sistemləri
(ehtiyatları) vasitəsilə aşkar edilən inzibati xətalar
haqqında elektron protokol” sözləri əlavə edilsin.
3. 4.13-cü bəndə “məbləği,” sözündən sonra
“inzibati xəta haqqında elektron protokolun və ya”
sözləri əlavə edilsin.
4. 4.16-cı bəndə “iş üzrə” sözlərindən sonra
“inzibati xəta haqqında elektron protokolla və ya”
sözləri əlavə edilsin.
5. 4.18-ci bəndə “və nömrəsini” sözlərindən
sonra “və ya elektron protokolun nömrəsini,
həmçinin həmin elektron protokol üzrə hüquqi şəxsə
münasibətdə VÖEN-i, vəzifəli şəxsə münasibətdə
FİN-i” sözləri əlavə edilsin.
6. 4.21-ci bəndə “tərtib edilmiş” sözlərindən
sonra “inzibati xəta haqqında elektron protokolun və
ya” sözləri əlavə edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 377 						
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2009-cu il 3 sentyabr tarixli 131 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş “İnsan alveri qurbanlarının müəyyən
edilməsi Qaydaları indikatorları)”nda dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2009-cu il 3 sentyabr tarixli 131 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik

Bakı şəhəri, 1 dekabr 2021-ci il

Toplusu, 2009, № 9, maddə 735; 2013, № 7, maddə
887; 2016, № 9, maddə 1585; 2021, № 5, maddə
523; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2021-ci il 21 sentyabr tarixli 274 nömrəli Qərarı)
ilə təsdiq edilmiş “İnsan alveri qurbanlarının
müəyyən edilməsi Qaydaları (indikatorları)”nın
4.4.1-ci yarımbən-dinin səkkizinci abzasına “sosial
müdafiəsi,” sözlərindən sonra “miqrasiya,” sözü
əlavə edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A

zərbaycan Respublikasının Baş prokuroru, I dərəcəli dövlət
ədliyyə müşaviri Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə işgüzar səfərdə olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti Kiyevdə ümummilli
lider Heydər Əliyevin adını daşıyan
parkda ulu öndərin abidəsi önünə tər
çiçəklər düzüb, əziz xatirəsini ehtiramla yad edib.
Sonra Azərbaycanın və Ukraynanın Baş prokurorluqları arasında
geniş tərkibdə görüş keçirilib.
Qonaqları salamlayan Ukrayna
Baş prokuroru İrina Venediktova
noyabrın 30-da ölkəmizdə baş vermiş
helikopter qəzası nəticəsində hərbi
qulluqçuların həlak olması ilə bağlı
azərbaycanlı həmkarına başsağlığı
verib, həlak olanların ailə üzvlərinə
səbir diləyib, yaralananların tezliklə
sağalmasını arzulayıb.
İrina Venediktova bildirib ki,
Ukraynanın Azərbaycanın Baş
Prokurorluğu ilə kifayət qədər sıx
əməkdaşlığı var. O, ölkələrimiz
arasında bütün sahələrdə ikitərəfli
münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini,
o cümlədən hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığın yüksək səviyyədə

olduğunu bildirib.
Səmimi qəbula görə ukraynalı həmkarına təşəkkürünü bildirən
Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran
Əliyev qeyd edib ki, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə
köklü hüquqi islahatlar aparılıb və bu
istiqamətdə işlər davam etdirilir. İki
ölkə arasında bütün sahələrdə olduğu
kimi, hüquq sahəsində də əlaqələrin
inkişaf etdiyini deyən Kamran Əliyev
vurğulayıb ki, Azərbaycanın və
Ukraynanın prokurorluq orqanları
mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı birgə
effektiv mübarizə aparır.
Görüşün sonunda Azərbaycanın
və Ukraynanın Baş prokurorları
Kamran Əliyev və İrina Venediktova iki ölkənin prokurorluq orqanları
arasında əməkdaşlıq haqqında Sazişi
imzalayıblar.
Sənədə əsasən, tərəflər
cinayətkarlığa, xüsusən də onun
mütəşəkkil formalarına, o cümlədən
ekstremizm, terrorizm, cinayət
əməlləri nəticəsində əldə edilmiş
gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyul-

ması), korrupsiya, mənimsəmə və
dələduzluqla mübarizədə qarşılıqlı
əməkdaşlıq edəcəklər. Həmçinin
hər iki ölkənin prokurorluq orqanları
iqtisadiyyat və yüksək texnologiyalar,
insan alveri, qeyri-qanuni miqrasiya
və digər cinayət növləri sahəsində
cinayətlərə qarşı mübarizə aparacaq. Saziş, həmçinin Azərbaycan və
Ukrayna prokurorluqlarının fəaliyyəti,
o cümlədən cinayət tendensiyaları,
cinayətlərin açılması və qarşısının
alınması üzrə təcrübə və məlumat
mübadiləsini nəzərdə tutur.
Səfərin ikinci günü Azərbaycanın
Baş prokuroru Kamran Əliyevin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin iştirakı ilə Ukraynanın prokurorluq orqanlarının yaranması ilə bağlı
keçirilən bayram tədbirində iştirak
edib. Tədbirdə, həmçinin Ukrayna Ali
Radasının spikeri Ruslan Stefançuk,
Baş nazir Denis Şmıqal, deputatlar,
Kiyevdə səfərdə olan xarici ölkələrin
prokurorları iştirak ediblər.
Daha sonra Azərbaycanın Baş
prokuroru Kamran Əliyev Kiyevdə
keçirilən “Kleptokratiya və qeyri-qanuni maliyyə axınları” mövzusunda beynəlxalq forumunun

DSX rəisi şəhid polkovnik Füzuli Cavadovun və
kapitan Xəyyam Əliyevin məzarlarını ziyarət edib
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2013-cü il 10 sentyabr tarixli 252 nömrəli Qərarı
ilə təsdiq edilmiş “İnsan alveri qurbanlarının
repatriasiya Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi
barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2013-cü il 10 sentyabr tarixli 252 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
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lusu, 2013, № 9, maddə 1132; 2014, № 5, maddə
562) ilə təsdiq edilmiş “İnsan alveri qurbanlarının
repatriasiya Qaydaları”nın 5.1.1.3-cü yarımbəndinin
sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə
əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 5.1.1.4-cü
yarımbənd əlavə edilsin:
“5.1.1.4. şəxsin gələcəkdə yenidən qurban olmaq
riskinin qiymətləndirilməsi və qarşısının alınması
istiqamətində preventiv tədbirlərin görülməsi.”.

Azərbaycan–Pakistan Hökumətlərarası Birgə Əməkdaşlıq Komissiyasının Pakistan
İslam Respublikası tərəfindən həmsədri, Pakistanın müdafiə istehsalatı naziri Zobaida
Calalın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti noyabrın 29-dan dekabrın 3-dək AzərbaycanPakistan Birgə Komissiyasının 7-ci iclası ilə əlaqədar ölkəmizdə rəsmi səfərdədir.
Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi
Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, xanım
Zobaida Calalın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətinin üzvləri səfər çərçivəsində Fəxri
xiyabana gələrək Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil
qoyublar.
Sonra Şəhidlər xiyabanını ziyarət edən
qonaqlar Vətənimizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin
hörmət və ehtiramla yad ediblər.
Dekabrın 1-də keçirilmiş AzərbaycanPakistan Hökumətlərarası Birgə Əməkdaşlıq
Komissiyasının 7-ci iclasında Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən
həmsədri, müdafiə sənayesi naziri Mədət Quliyev və Pakistan İslam Respublikası tərəfindən
həmsədri Zobaida Calal, ilk növbədə,
tədbirə qatılan 23 qurumun səlahiyyətli
nümayəndələrini, həmçinin iclasa Pakistandan
onlayn qoşulan iştirakçıları və digər qonaqları
salamlayıblar.
Açılış nitqi ilə çıxış edən müdafiə sənayesi
naziri Mədət Quliyev əsası ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və
ulu öndərin layiqli davamçısı Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin davam etdirdiyi
xalqlarımız və dövlətlərimiz arasındakı
əlaqələrdən bəhs edib. Nazir dövlətimizin
başçısının Pakistan Prezidenti Arif Alvi və Baş
naziri İmran Xan ilə şəxsi dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinin ölkələrimiz arasındakı birliyin
bugünkü yüksək səviyyəyə çatmasında
mühüm rol oynadığını qeyd edib. Nazir 44
günlük Vətən müharibəsi dövründə Pakistanın
Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə verdiyi
davamlı siyasi-mənəvi dəstəyə və qardaş
mövqeyinə görə bir daha minnətdarlığını
bildirərək, Azərbaycan xalqının bunu yüksək
qiymətləndirdiyini vurğulayıb.

Toplantı çərçivəsində iki ölkə arasında
iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi, ticarət
dövriyyəsinin həcminin artırılması, biznes
dairələri arasında əlaqələrin səviyyəsinin
qaldırılması ilə bağlı gələcək perspektivlər
müzakirə olunub, bank, enerji, müdafiə
sənayesi, nəqliyyat və rabitə, kosmik fəzadan
dinc məqsədlərlə istifadə, kənd təsərrüfatı,
gənclər və idman, ədliyyə, elm və təhsil,
səhiyyə, qida təhlükəsizliyi sahələri ətrafında
geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Dekabrın 2-də Azərbaycan–Pakistan Birgə
Komissiyasının yekun iclası olub. Tədbirdə
çıxış edən müdafiə sənayesi naziri Mədət
Quliyev ticarət, enerji, nəqliyyat, turizm, təhsil
və hərbi-texniki sahələr də daxil olmaqla
əməkdaşlıq münasibətlərinin bütün sahələr
üzrə genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb və ölkələrimizin həm ikitərəfli müstəvidə,
həm də beynəlxalq təşkilatlarda daim bir-birini
dəstəklədiklərini xüsusi qeyd edib.
Yüksək qonaqpərvərliyə görə nazirə
minnətdarlığını bildirən xanım Zobaida Calal
Pakistan və Azərbaycan arasındakı dostluq və
qardaşlıq münasibətlərinin dərin tarixi köklərə
söykəndiyini vurğulayaraq bu münasibətlərin
əbədi və sarsılmaz olacağından əminliyini
ifadə edib. Zobaida Calal Azərbaycan-Pakistan
Birgə Komissiyasının iclasının da əlaqələrimizin
genişləndirilməsinə xidmət edəcəyinə əminliyini
bildirib. O, səfərdən məmnunluğunu ifadə
edərək Azərbaycan-Pakistan Hökumətlərarası
Birgə Əməkdaşlıq Komissiyasının 7-ci iclasının əlaqələrimizin möhkəmlənməsi işinə töhfə
verəcəyini söyləyib.
Sonda Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Pakistan İslam Respublikası Hökuməti
arasında Azərbaycan–Pakistan iqtisadi
əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Birgə
Komissiyasının 7-ci iclasının yekununa dair
Protokol imzalanıb.

Səfir: İsrail hökuməti
Azərbaycanın müstəqilliyini
və ərazi bütövlüyünü hər
zaman dəstəkləyib
Azərbaycan Vətən müharibəsində Qələbə
qazanaraq ərazi bütövlüyünü bərpa edib.
İsrail hökuməti hər zaman Azərbaycanın
müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan–Pakistan Hökumətlərarası
Birgə Əməkdaşlıq Komissiyasının
yeddinci iclasının Protokolu imzalanıb

açılış mərasimində çıxış edib. Baş
prokuror çıxışında bildirib ki, qanuni
vəsaitləri qeyri-qanuni istiqamətlərə
yönəltməklə, kleptokratiya və qeyri-qanuni maliyyə axınları ölkələrin
sosial-iqtisadi rifahını təhdid edir. Milli
iqtisadiyyatların artan qarşılıqlı əlaqə
səviyyəsini nəzərə alaraq yüksək
texnologiyaların sürətli inkişafı bu
problemi daha da çətinləşdirir, onu
transmilli təhlükəyə çevirir.
Kamran Əliyev çıxışında kleptokratiya və qeyri-qanuni maliyyə axınlarının yaratdığı təhlükələrdən danışıb,
habelə vurğulayıb ki, Azərbaycan
onlara qarşı səmərəli mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq əməkdaşlığı
gücləndirib, qanunvericilik, institusional və əməli tədbirlər həyata keçirib.
Bununla bağlı Azərbaycan bir sıra
beynəlxalq konvensiyalara qoşulub,
beynəlxalq müqavilələri ratifikasiya
edib. Bundan əlavə, Azərbaycan son
illərdə maliyyə sisteminin şəffaflığının
artırılması və dövlət idarəçiliyində
hesabatlılığın artırılması məqsədilə
bir sıra dövlət proqramları və
sənədlər qəbul edib, qanunvericiliyə
dəyişikliklər olunub, struktur islahatları aparılıb.

Dekabrın 2-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) rəisi general-polkovnik
Elçin Quliyev və qurumun digər vəzifəli şəxsləri DSX-nin hərbi helikopterinin
qəzaya uğraması nəticəsində həlak olmuş hərbi qulluqçular – polkovnik
Füzuli Cavadovun və kapitan Xəyyam Əliyevin məzarlarını ziyarət edib,
onların əziz xatirələrini ehtiramla yad edərək məzarları üzərinə gül dəstələri
qoyublar.
Bu barədə AZƏRTAC-a DSX-nin mətbuat
mərkəzindən məlumat verilib.
Hər iki hərbi qulluqçu ailələrinin arzusu
ilə müvafiq olaraq, Bakı şəhərinin Zirə və

Əmircan qəsəbələrində dəfn ediliblər.
Hərbi qulluqçuların ailələrinə baş çəkilib,
onlara başsağlığı verilib.

AZƏRTAC xəbər
verir ki, bu fikirləri İsrailin
Azərbaycandakı fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Corc
Dik dekabrın 2-də keçirilən
mətbuat konfransında
deyib.
İsrail səfiri ölkələrimizin
bir çox sahələrdə
əməkdaşlıq etdiyini diqqətə
çatdıraraq koronavirusla
mübarizədə də səylərin
birləşdirildiyini vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə,
ölkələrimiz arasında
əlaqələrdə ən mühüm
hadisə İsraildə Azərbaycan Ticarət Nümayəndəliyinin açılmasıdır.
Corc Dik İsraillə Azərbaycan arasında əlaqələrin bundan sonra da davamlı olaraq inkişaf edəcəyinə və daha da
genişlənəcəyinə əminliyini bildirib.

Tərəfdaşlar Forumu plenar
iclasla işini davam etdirib

“Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyasının
Tərəfdaşlar Forumu (“Peace4Culture” Partners Forum)
çərçivəsində növbəti plenar iclas “Sülhsevər cəmiyyətləri və
beynəlxalq sülh sistemini dayanıqlı şəkildə necə gücləndirə
bilərik?” mövzusuna həsr olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, panel iclası “Sülh əlaqələndiriciləri” təşkilatının
təsisçisi və baş icraçı direktoru JanKristof Basın moderatorluğu ilə keçib. J.Bas sülh cəmiyyəti üçün vacib
konsepsiyaların bu plenarda müzakirə
edildiyinə diqqət çəkərək müzakirələrin
yaşadığımız keşməkeşli dünyada vacibliyini vurğulayıb: “Dünyada baş verən

qarışıq hadisələr bizi forumda səslənən
müzakirələrə yaxından iştiraka sövq
edir. Beynəlxalq səviyyədə artıq
risklər var. İkiqütblü dünyaya yenidən
qərqolma təhlükəsi ilə üz-üzəyik.
Tarixdən nəticə çıxarmırıq. Bu problem
ona görə bu gün də aktualdır. Bu gün
dünya kifayət qədər qütbləşib”.
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin

müavini Elnur Məmmədov çıxış edərək
mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. O,
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun adından qonaqları salamlayaraq
deyib: “Dayanıqlı sülh necə formalaşır? Əfsuslar olsun ki, Ermənistanla
son 30 ildə aparılan danışıqlar özünü
doğrultmayıb. Digər tərəflə qarşılıqlı
ünsiyyət çox önəmlidir. Ölkəmizdə
yüzilliklərdir sülh və əmin-amanlıq
şəraitində yaşayan milli azlıqlar var.
2008-ci ildən Prezident İlham Əliyev
təşəbbüsü ilə “Bakı Prosesi”nə başlanılmışdı. İllər boyunca bu əsas platforma kimi müxtəliflik və tolerantlıq,
fərqli inanclar təbliğ olunur. 2017-ci ildə
BMT-nin baş katibi "Bakı Prosesi"ni
dünyada bu məqsədlə yaradılmış əsas
platforma kimi dəyərləndirib. Son 13
il ərzində “Bakı Prosesi” çərçivəsində
300-ə yaxın tədbir keçirilib. Bununla
bərabər, hər iki ildən bir Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
Qlobal Bakı Forumu da təşkil edilir. Bu
il ölkəmizdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illiyi qeyd olunur.
Nizaminin əsərlərində sülh və tolerantlıq kimi ideyalar tərənnüm olunur.

Budur bizi həvəsləndirən. Biz burada
Azərbaycan olaraq özümüzü güclü,
qüdrətli görürük. Bu ideyaları daima
səsləndiririk. Sülh özü ilkin şərtdir.
Bütün mədəniyyətlərin irəli getməsi
üçün əsas şərtdir. Bu, imtiyaz deyil,
hüquqdur, haqdır”, – deyə nazir müavini
deyib.
Panel iclasında Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin Tolerantlıq Nazirliyinin baş
direktoru Elfa Məhəmməd Əl-Sabiri,
İstanbul Beynəlxalq Sivilizasiyalar
Araşdırmaları Mərkəzinin sədri Bekir
Karlığa, “Təhsil vasitəsilə insanlar
üçün yüksək imkanlar” təşkilatının baş
icraçı direktoru Xavier Nunez Gonzalez, Ümumdünya Kilsələr Şurasının
Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının
direktoru Piter Prov və Koventri Universitetinin professoru Mayk Hardi forumla
bağlı düşüncələrini bölüşərək bildiriblər
ki, biz sülh cəmiyyətinin dayanıqlı
olaraq inkişafından danışırıqsa, onu
təmin etməyin yollarını, təşəbbüsləri də
dəstəkləməliyik.
Məruzələrdən sonra plenar iştirakçılarının sualları cavablandırılıb.
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1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya aktının qəbul olunmasına baxmayaraq, 1993-cü ilin ikinci yarısınadək olan dövrdə
ölkəmizin müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərməsi üçün nəzərə çarpacaq addımlar atılmamışdır.
Həmin dövrdə ölkəni ağuşuna almış daxili didişmələr, xaos, özbaşınalıq, hakimiyyətsizlik
dövlətin iqtisadi və siyasi əsaslarını laxlatmış, dövlət orqanlarının fəaliyyəti iflic olmuş və hüquq
sisteminə böyük zərbə vurmuşdur. Lakin ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdışı ölkəmizdəki özbaşınalığa, siyasi hakimiyyətsizliyə həmişəlik son qoymaqla,
müstəqilliyimizin yenidən süquta uğradılmasının qarşısını almaqla bərabər, Azərbaycanda
mərkəzi hakimiyyət qurulmuş, ayrı-ayrı ictimai münasibətləri nizama salan qanunlar və digər
normativ aktlar qəbul edilmiş, sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, məhkəmə-hüquq islahatları həyata
keçirilməyə başlanmışdır.
Ulu öndərin siyasi kursunun
prioritet sahələrindən biri də insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
idi. Heydər Əliyev “İnanıram ki,
mənim axıra çatdıra bilmədiyim
taleyüklü məsələləri, planları, işləri
sizin köməyiniz və dəstəyinizlə
İlham Əliyev başa çatdıra biləcək.
Mən ona özüm qədər inanıram və
gələcəyinə ümidlər bəsləyirəm”– fikirini söyləyərkən yanılmamışdır. Ulu
öndərin siyasətinin və onun strateji
inkişaf konsepsiyasının hərtərəfli
reallaşdırılması istiqamətində
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
həyata keçirilən müasir məzmunlu
dövlətçilik siyasəti nəticəsində bu
gün Azərbaycanda dünyəvi, hüquqi
və demokratik dövlət qurulmuş,
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün hərtərəfli
təminatlar yaradan vətəndaş
cəmiyyəti formalaşdırılmış, davamlı sosial-iqtisadi inkişaf təmin
edilmiş, xalqımızın maddi rifahı
yaxşılaşdırılmış və ictimai həyatın
bütün sahələrində, o cümlədən
məhkəmə-hüquq sistemində
islahatlar və yeniləşmə prosesləri
dərinləşmişdir. Qondarma Dağlıq
Qarabağ məsələsinin beynəlxalq
hüquq normalarına uyğun ədalətli
həlli Prezident İlham Əliyevin xarici
siyasətinin əsas istiqamətlərindən
biri olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-dən
erməni təxribatlarının qarşısını almaq məqsədilə başlanan müharibə
sonda Azərbaycanın tam qələbəsi
ilə nəticələndi. Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Ordusu canı–qanı
bahasına Ermənistan ordusunun məğlubedilməzliyi barədə
illər ərzində formalaşdırılmış mifi
44 günə dağıtdı, bütün qüvvələri
Azərbaycan xalqının iradəsi ilə
hesablaşmağa, İrəvanı isə kapitulyasiyaya vadar etdi, Azərbaycan
Respublikasının suverenliyi və ərazi
bütövlüyü bərpa olundu və Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa edən lider
kimi adını ölkəmizin hərb tarixinə
yazdıraraq, bir daha sübut etdi ki,
o, dahi siyasətçinin və böyük dövlət
xadiminin layiqli varisidir.
Respublikamızda insan,
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının yüksək səviyyədə qorunması, vətəndaşların layiqli həyat
səviyyəsinin təmin edilməsi, eləcə
də humanizm siyasətinin həyata
keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin
daim diqqət mərkəzində olmuş
və onun dövlətçilik fəaliyyətində
humanizm siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən birini təşkil etmişdir. Cinayət törətmiş şəxslərin reabilitasiyası humanizm siyasətinin əsas
məqsədlərindən biridir. Bu məqsədə
çatmaq üçün dövlət tərəfindən ardıcıl siyasət həyata keçirilir. Humanizm prinsiplərinə xidmət edən xeyirxah tədbirlərin həyata keçirilməsi,
məhkum olunmuş şəxslərin əfv
olunması və ya barələrində amnistiya tətbiq olunması, onlara öz
həyatlarını yenidən qurmaları üçün
şans verilməsi ənənəyə çevrilmişdir.
Bu ənənənin təməli ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş
və onun prezidentliyi dövründə

humanizm siyasəti çərçivəsində
çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Həmin tədbirlər içərisində
başlıca yeri onun səyi nəticəsində
1993-cü ildən ölüm hökmünün icrası
üzərində moratorium qoyulması,
1998-ci ildə isə bu cəzanın tamamilə
ləğv olunması tutur. Ulu öndərin

azad edilə bilərlər. Amnistiya
aktı ilə cəzasını çəkmiş şəxslərin
məhkumluğu götürülə bilər.
“Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 3 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə hər il noyabrın 8-i

məhkumluq götürülür. Bu müddəa
da əvvəlki amnistiyalarda nəzərdə
tutulmamışdı. Bütün bunların
nəticəsidir ki, qeyd olunan amnistiya aktının 16000-dən artıq şəxsə
tətbiq olunması nəzərdə tutulmuşdur.
Qərar preambula, 4 hissə və
45 bənddən ibarətdir. Qərarın
preambulasında amnistiyanın elan
edilməsini şərtləndirən amillər öz
əksini tapmışdır. Qərarın I hissəsi
“Amnistiya tətbiq ediləcək şəxslərin
dairəsi” adlanır. Belə ki, qərarın
1-ci bəndinə əsasən təyin edilmiş cəzanın müddətindən asılı
olmayaraq, Vətən müharibəsində
və Azərbaycan Respublikasının
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün
qorunması uğrunda aparılan digər
döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş
şəxslər, habelə bu müharibədə

Cinayət törətmiş şəxslərin reabilitasiyası
humanizm siyasətinin əsas məqsədlərindən biridir
prezidentliyi dövründə 32 əfv
sərəncamının imzalanması, 7 dəfə
amnistiya aktının qəbul edilməsi də
xüsusilə qeyd edilməlidir. Humanizm siyasəti Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilmiş
və bu günə qədər onun tərəfindən
35 əfv sərəncamı imzalamışdır.
Nəticədə minlərlə məhkum əfv
edilmişdir.
Humanizm prinsiplərinə sadiqlik Birinci vitse-prezident, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın da daim
diqqət mərkəzində saxladığı
məsələlərdən olmuş və ölkəmizdə
aparılan humanizm siyasətinə xeyli
töhfə vermişdir. Onun təşəbbüsü
ilə 2007–2016-cı illər ərzində
respublikada 4 dəfə amnistiya aktı
qəbul edilmiş, çox sayda məhkum
cəzadan azad edilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin
ölkədə həyata keçirdiyi humanizm
siyasətində amnistiya aktlarının
qəbul edilməsi xüsusi yer tutur.
Amnistiya yunan sözü olub, “unutmaq”, “bağışlamaq” mənasını
verir. Amnistiyanın mahiyyəti
Azərbaycan Respublikasnın Cinayət
Məcəlləsinin 81-ci maddəsində öz
əksini tapmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 81.1-ci
maddəsinə əsasən, amnistiya
aktı fərdi qaydada müəyyən
edilməyən şəxslər barəsində Milli
Məclis tərəfindən qəbul edilir. Bu
məcəllənin 81.2-ci maddəsinə
əsasən cinayət törətmiş şəxslər
amnistiya aktı ilə cinayət
məsuliyyətindən azad edilə bilərlər.
Cinayət törətməyə görə məhkum
olunmuş şəxslər isə cəzadan azad
edilə bilərlər, yaxud onlara tətbiq
olunmuş cəzanın müddəti azaldıla
bilər və ya belə şəxslərin cəzasının
çəkilməmiş hissəsi daha yüngül
cəza növü ilə əvəz edilə bilər.
Yaxud, belə şəxslər əlavə cəzadan

Azərbaycan Respublikasında Zəfər
Günü elan edilmişdir.
8 Noyabr – Zəfər Gününün
Azərbaycan xalqı üçün müstəsna
əhəmiyyətini nəzərə alıb humanizm
ənənələrini davam etdirərək Vətən
müharibəsində düşmən üzərində
qazanılmış şanlı qələbənin birinci
ildönümü ilə əlaqədar bu qələbənin
memarı olan Prezident İlham Əliyev
amnistiya elan olunması təşəbbüsü
ilə çıxış etmiş və Milli Məclisi
tərəfindən bu təşəbbüs qəbul
edilərək 5 noyabr 2021-ci il tarixdə
“8 Noyabr – Zəfər Günü münasibəti
ilə amnistiya elan edilməsi haqqında” qərar qəbul edilmişdir.
8 Noyabr – Zəfər Günü
münasibəti ilə elan edilmiş amnistiya əvvəlki illərdə verilmiş
amnistiyalardan bir çox cəhətləri
ilə fərqlənir. Belə ki, əvvəlki illərdə
verilmiş amnistiyalar məhkəmələr,
cəzaçəkmə müəssisələri və
icra məmurları tərəfindən yalnız
məhkum olunmuş şəxslər barəsində
tətbiq olunmuşdur. Hazırkı amnistiya isə qərarın 23.4-cü maddəsinə
əsasən bu qərarın 8-ci hissəsində
nəzərdə tutulmuş şəxslər barəsində
təhqiqat və ya ibtidai istintaq orqanları tərəfindən tətbiq edilir. Qərarın
8-ci hissəsinə əsasən, bu qərarın
1.1–1.16-cı bəndlərində göstərilən
şəxslər, habelə böyük ictimai
təhlükə törətməyən cinayət törətmiş
şəxslər haqqında təhqiqat və ibtidai
istintaq orqanları tərəfindən bu
qərarın 10-cu və 11-ci hissələrində
nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlər
nəzərə alınmaqla amnistiya tətbiq
olunaraq cinayət təqibi başlanmır,
başlanılmış cinayət təqibinə isə
xitam verilir.
Bundan başqa, qərarın 7-ci
bəndinə əsasən bu qərar əsasında
əsas və əlavə cəzanı çəkməkdən
azad edilən, böyük ictimai təhlükə
törətməyən və ya az ağır cinayət
törətmiş şəxslərin üzərindən

Dekabrın 3-də Beynəlxalq Əlilliyi Olan Şəxslər Günü qeyd olunur. Ali dövlət
rəhbərliyinin, şəxsən Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sənədlərə və
bilavasitə verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq, son illər ölkəmizdə genişmiqyaslı
sosial islahatlar aparılmaqdadır. Bu, rəsmi istilahlarla ifadə etsək, əlilliyin
qiymətləndirilməsini də əhatə edərək, əlillik təyinatlarının şəffaflaşdırılmasına
xidmət edir. Yəni, əlillik dərəcələri yalnız əlillik statusuna haqqı çatan şəxslərə
təyin edilməlidir. Aparılan işlər nəticədə əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının
daha dolğun müdafiəsi, onlara daha güclü dəstək verilməsi məqsədi daşıyır.
Gəlin, bir fikrə ortaq olaq: əlil olmayaraq, əlillərin payına ortaq olandan nə
özünə, nə də topluma, xalqa, dövlətə xeyir gəlməz.
Bəs bu şəffaflaşdırma işi necə, hansı
istiqamətlərlə həyata keçirilir? Bəlli olduğu
kimi, “e-hökumət” portalı fəaliyyətdədir;
ümumiyyətıə, “ASAN Xidmət” modeli
və fəlsəfəsi də daxil olmaqla, vətəndaş
– dövlət sənəd, arayış, informasiya
mübadiləsinin önəmli bölümü onlayn
qaydada icra olunur. Yəni, vətəndaşın
öz evindən, maşınından… belə elektron
müraicət etmək imkanı vardır. Əlilliyin
qiymətləndirilməsi də elektron infrastruktur (“Əlillik” altsistemi) üzərindən, tibb
müəssisəsinin “e-sistem”ə daxil etdiyi
göndərişlərdəki bilgilər əsasında həyata

keçirilir. Yəni, burada vətəndaş – məmur
(ekspert) təması, vaxt itkisi, hansısa qeyriqanuni məsələlər və s. olmur. Beləliklə,
həkim ekspertlər göndərişin kimə aid
olduğunu və həmin göndərişin hansı
müəssisədən göndərildiyini bilmədən qərar
qəbul edir. Əlillik qrupu təyin olunduqdan sonra əmək pensiyası, aylıq sosial
müavinət, təqaüd və s. üzrə ödənişlərin
təyinatı da “e-sistem” üzərindən icra
olunur.
Beləliklə, tarixi zəfərimizlə başa
çatan 44 günlük Vətən müharibəsində
ağır yaralanmış hərbi qulluqçuların

və döyüş əməliyyatlarında həlak
olmuş və ya xəbərsiz itkin düşmüş
şəxslərin yaxın qohumları, Vətən
müharibəsində və Azərbaycan
Respublikasının suverenliyinin
və ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda aparılan digər döyüş
əməliyyatlarında iştirakla əlaqədar,
eləcə də, digər xüsusi xidmətlərə
görə Azərbaycan Respublikasının
orden və medalları ilə təltif olunmuş
şəxslər, bu qərar qüvvəyə mindiyi günədək, o cümlədən Vətən
müharibəsi dövründə mülki əhaliyə
qarşı Ermənistan Respublikasının
hərbi təxribatı nəticəsində əlil olmuş
şəxslər və ya həlak olmuş şəxslərin
yaxın qohumları, Xocalı soyqırımında əlil olmuş şəxslər, həlak olmuş və
ya xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin
yaxın qohumları, 1948–1953cü və 1988–1992-ci illərdə etnik
təmizləmə, terrorçuluq və soyqırımı
siyasəti nəticəsində Ermənistandan
deportasiya olunmuş şəxslər,
1988–1993-cü illərdə Azərbaycan
ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan
tərəfindən işğalı nəticəsində öz
doğma torpaqlarından məcburi
köçkün düşmüş şəxslər, 1990-cı
il 20 Yanvar faciəsində əlil olmuş
şəxslər və ya şəhid olmuş şəxslərin
yaxın qohumları, Azərbaycan
Respublikasının, habelə keçmiş
SSRİ-nin Silahlı Qüvvələri tərkibində
beynəlmiləl borcunu yerinə yetirmiş
və ya sülhməramlı əməliyyatlarda
iştirak etmiş şəxslər, həmçinin
həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsi
ilə əlaqədar həlak olmuş və ya
xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin
yaxın qohumları, İkinci Dünya
müharibəsi dövründə faşizmə qarşı
döyüşlərdə iştirak etmiş, eləcə də,
həmin dövrdə keçmiş SSRİ-nin Silahlı Qüvvələrində və arxa cəbhədə
xidmət etmiş və qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada bunlara
bərabər tutulan şəxslər, həmçinin

bu döyüşlərdə həlak olmuş və ya
xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumları, habelə keçmiş SSRİnin orden və medalları ilə təltif olunmuş şəxslər, keçmiş SSRİ dövründə
siyasi repressiyaya məruz qalmış,
sonradan səlahiyyətli orqanların
qərarları ilə bəraət almış şəxslər və
onların yaxın qohumları, Çernobıl
qəzasının aradan qaldırılmasında
iştirak etmiş və onlara himayəçilik
edən şəxslər (himayəçilik
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş
qaydada müəyyən olunmuşdursa), qadınlar, cinayət törədərkən
18 yaşına çatmamış şəxslər, bu
qərar qüvvəyə mindiyi günədək
60 yaşına çatmış şəxslər, bu qərar
qüvvəyə mindiyi günədək birinci və
ya ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslər,
öhdəsində (himayəsində) yetkinlik
yaşına çatmayan övladı, yaxud
birinci və ya ikinci dərəcə əlil övladı
olan şəxslər, o cümlədən bu qərarın
qüvvəyə mindiyi günədək atalığı,
övladlığa götürməsi, qəyyumluğu və
himayəçiliyi qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş qaydada müəyyən olunmuş şəxslər (bu qərarın 10-cu və
11-ci hissələrində nəzərdə tutulan
məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla) müəyyən müddətə azadlıqdan
məhrumetmə cəzasından azad
edilirlər.
Qərarın II hissəsi “Amnistiyanın
tətbiqinə məhdudiyyətlər, III hissə
“Amnistiyanın hüquqi qüvvəsi”, IV
hissə “Amnistiya tətbiqi qaydaları” adlanır. Həmin hissələrdə
barəsində amnistiya tətbiq
edilməyən şəxslərin dairəsi konkret
olaraq sadalanmışdır. Həmçinin amnistiyanın hüquqi qüvvəsi və digər
amillər öz əksini tapıb.
Amnistiya qərarının 24-cü
maddəsinə əsasən, bu qərarın
23.1–23.4-cü bəndlərində nəzərdə
tutulmuş orqanlar (cəzaçəkmə
müəssisələri, intizam xarakterli hərbi hissənin komandanlığı,

icra məmurları, təhqiqat və ibtidai
istintaq orqanları) amnistiyanın
tətbiq edilməsi barədə qərarları
müvafiq prokurorların razılığı ilə
qəbul etməlidirlər. Hesab edirəm ki,
amnistiya qərarında bu müddəanın
yer alması Baş Prokurorluğun
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin,
“Prokurorluq haqqında” Qanunla
və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən olunmuş hüquq və
vəzifələrindən, eləcə də hazırkı
vaxtda cəmiyyətdə bərqərar olmuş
nüfuzundan irəli gəlmişdir.
Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru tərəfindən “8 Noyabr – Zəfər Günü münasibəti ilə
amnistiya elan edilməsi haqqında”
Milli Məclisin qərarının dürüst icrasını təmin etmək, icra zamanı ortaya
çıxan məsələləri operativ həll etmək,
prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin
amnistiyanı tətbiq edən digər dövlət
orqanları ilə əlaqələndirilməsi
məqsədi ilə 5 noyabr 2021-ci il
tarixdə müvafiq əmr imzalanmışdır.
Hazırkı amnistiya aktının müxtəlif
cəzalara məhkum edilmiş və cəza
çəkən şəxslərlə yanaşı, istintaq və
məhkəmə baxışı prosesində olan
şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərə,
həmçinin cinayət işi başlanmamış
və barəsində cinayət təqibi aparılan
şəxslərə şamil edilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
Qeyd edilənləri nəzərə alınmaqla, amnistiya aktının şamil edildiyi
işlərin böyük əksəriyyətini təşkil
edən, məhkumların cəzadan azad
edilməsi ilə əlaqədar işlərin koordinasiyası və qərarların qanuniliyinin
yoxlanılması, həmçinin prokurorluq
da daxil olmaqla, amnistiyanın
tətbiqi həvalə edilmiş qurumlar
tərəfindən statistik məlumatların toplanması və təhlili, yekun məruzələrin
hazırlanması Baş Prokurorluğun yeni təsis edilmiş Cinayət

Təqibindən Kənar İcraatlar İdarəsinə
həvalə edilmişdir. İdarə tərəfindən
aktın tətbiqi ilə əlaqədar məlumatlar
mütəmadi olaraq qurumlardan tələb
edilməklə ümumiləşdirilir, statistik
məlumatlar təhlil edilir və müvafiq
hallarda qəbul edilmiş qərarların
qanunauyğunluğu yoxlanır.
Məlum amnistiya aktı mənim çalışdığım Beyləqan rayon prokurorluğunda da aidiyyəti şəxslərin iştirakı
ilə diqqətlə öyrənilmiş, amnistiya
aktı qüvvəyə minənədək cinayət
törətmiş, barəsində cinayət təqibi
aparılan və əməli amnistiyanın
təsiri altına düşən şəxslərin dairəsi
müəyyən edilərək amnistiyanın
tətbiq olunmasına başlanılmışdır.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin təşəbbüsü olan bu amnistiya aktının qəbul edilməsi ilə 8 noyabr – Zəfər Günü xalqımızın yaddaşına bir daha qızıl hərflərlə həkk
olundu. İnanırıq ki, bu amnistiya aktının ayrı-ayrı bəndlərinin təsiri altına
düşərək cinayət məsuliyyətindən,
cəzadan azad olunmuş, barələrində
məhkəmə hökmləri ilə təyin olunmuş
cəzaları azaldılmış, üzərlərindən
məhkumluqları götürülmüş şəxslər
düzgün nəticə çıxardaraq, dövlətin
və cəmiyyətin maraqlarına xidmət
edəcək, hər cür pis vərdişlərdən
əl çəkəcək, ictimai təhlükəlilik
dərəcəsindən asılı olmayaraq,
cinayət törətməyəcək və azadlığını
əfv sərəncamlarında və amnistiya aktlarında axtarmayacaqlar.
Unutmamalıyıq ki, rus yazıçısı Fyodr
Dostoyevskinin “Cinayət və cəza”
əsərində deyildiyi kimi: “Hər kəsin
azadlığı onun ağlından keçir.”

Ramazan HADIYEV,
Beyləqan rayon prokuroru,
baş ədliyyə müşaviri,
Prokurorluğun fəxri işçisi,
Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyasının üzvü

Beynəlxalq Əlillər Günündə demək istədiklərimiz...
əlilliyinin qiymətləndirilməsinə özəl
qayğı və həssaslıqla yanaşılması hər bir
məmurun, dövlət orqanının, bütövülükdə
cəmiyyətimizin mənəvi borcudur. Qazilərə
münasibətin hüquqi tərəfi olduğu kimi,
mənəvi tərəfi də vardır və bun tərəflər birbirini tamamlayır. Bunun üçün Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradılmış komissiyada
təmsil olunan qurumların nümayəndələri
qazilərin əlilliyinin qiymətləndirilməsi işlərini
mümkün qədər tez yerinə yetirməyə çalışmaq haqqına sahibdir. Qazilərin xəsarət və
ya xəstəliklərinin hərbi xidmətlə əlaqəsinin
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Müdafiə
və Ədliyyə nazirliklərinin, DQ-nin, DSXnın Hərbi Həkim Komissiyaları tərəfindən
uyğun şəhadətnamələr təqdim olunur
və səhiyyə müəssisələrinin göndərişi
“e-sistem”ə daxil edilir. Bununla da, əlilliyin
qiymətləndirilməsi aparılır. Ötən müddətdə
Azərbaycan Vətən müharibəsinin 2200
qazisinə əlillik təyinatı aparılıb və bu işlər
hazırda da davam etdirilir. Onu da vurğulayaq ki, əlillik təyinatından sonra onlara
uyğun sosial ödənişlər də “e-sistem”
üzərindən təyin edilib. Müharibə əlilləri də
daxil olmaqla, əlilliyi olan şəxslərə sosial
ödənişlər son üç ildə, orta hesabla, 2 dəfə
artırılıb.
Dövlət başçısımızın ötən ilin sonunda imzaladığı fərmanlarla müharibə, 20
Yanvar hadisələri, hərbi xidmət vəzifələrini
yerinə yetirməklə, Çernobıl AES-də hərbi
xidmətlə bağlı əlilliyi olan şəxslər üçün
Prezidentin aylıq təqaüdü artırılıb. Ötən il
təsis olunmuş yüksək “Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanı” adı verilmiş şəxslərə isə
2000 manat məbləğində Prezidentin aylıq
təqaüdü təsis olunub.
Şəhid ailələri ilə yanaşı, müharibə
əlillərinin də mənzil və fərdi evlə təmin

edildiyini də bu yerdə unutmamamlıyıq. İndiyədək bu kateqoriyadan olan
vətəndaşlarımıza 11 mindən çox mənzil
(və ya fərdi ev) verilib. Dövlət başçımızın
25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə
2021 – 2025-ci illərdə daha 11 min belə
mənzil (və fərdi ev) verilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan 3 min mənzilin (və fərdi evin)
2021-ci ildə verilməsi üçün işlər aparılır.
Şəhid ailələri və müharibə əlilləri ilə yanaşı, Vətən müharibəsi qəhrəmanlarımıza,
görmə əngəlli şəxslərə, dövlət uşaq
müəssisələri məzunlarına da mənzillər
təqdim edilir. Həmin kateqoriyalara verilən
mənzilləri də nəzərə alsaq, bu il dövlət
tərəfindən verilmiş mənzillərin sayı 2 min
200-ə çatır.
Əlbəttə, mənzil, ev çox önəmlidir,
ancaq hər şey demək deyil, xüsusilə, reablitasiya məsələləri elə mənzil (ev) qədər
vacibdir. Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya xidmətləri (və vasitələri) ilə təminatı
sahəsində də işlər artan xətt üzrə davam
edir. 2021-ci ilin on ayı ərzində ƏƏSMNnin tabeliyindəki Dövlət Tibbi – Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən
7615 nəfər əlilliyi olan şəxs 38670 protez
– ortopedik və digər reabilitasiya vasitələri,
o cümlədən 908 mühərrikli təkərli oturacaqla təmin edilib. Müharibə əlillərinin
yüksək texnologiyalı elektron protezlərlə
təminatı işləri təxirə salınmadan aparılır və
44 günlük müharibədə yaralanmış, aşağı
və yuxarı ətrafları amputasiya edilmiş 160
hərbçi son nəsil protezlərlə təmin olunub.
Bəzi hallarda “on minlərlə şəxsin
əlilliyi ləğv edilib, pensiyası kəsilib” kimi
sosial media və s. paylaşımlara rast
gəlirik. Rəsmi qaynaqlar bunu tamamilə
əsassız sayır və yanlış ictimai rəy yaratmaq cəhdi hesab edir. Əlillik təyinatlarının

şəffaflaşdırılması tədbirlərini gözdən
salmağa, həssas qrupların adından
manipulyasiya edərək, onlarda aidiyyəti
rəsmi orqanlara qarşı inamsızlıq yaratmağa xidmət edən belə yanlış fikirlər ictimai
qınağa tuş gəlməlidir.
Humanist yanaşma ilə 2021-ci ilin
iyul ayında əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanunvericilikdə dəyişiklik
edilib və beləliklə, əlillik müddəti bitdikdən
sonra 6 ay ərzində təkrar təyin olunan
əlillik məhz öncəki əlillik təyinatı müddəti
bitdiyi tarixdən rəsmiləşir – ötürülmüş
müddət üçün də əlilliyə görə sosial
ödənişlər həyata keçirilir. Əgər əlilliyin
təkrar qiymətləndirilməsi üçün müraciətin
edilməsində müəyyən gecikmələrə yol
verən vətəndaşlarımıza qarşı belə bir
humanist davranış varsa, üstəlik, bu humanistlik qanun şəkli alıbsa, bunu ancaq
təqdir etmək olar.
Bütün vətəndaşlarımıza hörmətimiz
var. Amma ilk növbədə, I, II Qarabağ
müharibəsində sağlamlığını (bədən
üzvlərini) itirmiş əziz qazilərimizin əlilliyinin
qiymətləndrilməsinə özəl diqqət və
qayğının önəmini vurğulamaq istərdim.
Verilən rəsmi məlumatlara və ƏƏSMN
İctimai Şurası üzvü olan dostlardan
gələn bilgilərə görə, hərbi səbəblərlə
bağlı əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün
əyani müayinələr aidiyyəti qurumların
və QHT nümayəndələrinin iştirakı ilə
(videoçəkilişlər aparılmaqla) keçirilir.
Əlbəttə, əlillik təyinatına haqqı çatan hər
bir şəxsə əlillik dərəcəsi təyin edilməlidir,
burada fikir birmənalıdır; amma sağlam ola-ola uzun illər dövlətin güzəşt
və imtiyazlarından bəhrələnmiş, bu il
təkrar qiymətləndirmə, həmçinin əyani
müayinə zamanı diaqnozunun təsdiqini

tapmaması (və ya sağlamlıq durumunun əlillik təyinatına əsas yaratmaması)
səbəbindən əlillik təyin edilməyənlər də,
ədalətlə barışmalıdırlar. Əlillik statusunun
buna haqqı çatmayanlara verilməsi əlilliyi
olan şəxslərin hüquqlarının pozulmasına,
onlara qarşı ədalətsiz yanaşmaya gətirib
çıxarmırmı? Əlilliyin qiymətləndirilməsi
müraciətçinin mövcud sağlamlıq vəziyyəti
nəzərə alınaraq aparılır. Bu sahədə
şəffaflıq, obyektiv, ədalətli yanaşma daim
xüsusi diqqətdə saxlanmalıdır.
Aztəminatlı ailələr üçünsə ünvanlı sosial yardım proqramı, yaxud, aktiv
məşğulluq proqramları müstəvisində
dəyərləndirilməlidir, yəni aztəminatlı olan
şəxsin əlillik dərəcəsinin ləğvi onun hüquqlarının pozulması yox, ədalətin bərpası
olduğu kimi, belə şəxsləin rifahı yaxşılaşdırılmasına da diqqət edilir. İmam sözüdür,
dövrümüzədək gəlib çıxıb: “Ədalət mülkün
təməlidir”! Əslinə qalsa, ədalət yalnız
mülkün deyil, bütün münasibətlər sisteminin, dövlət – vətəndaş, məhkəmə – haqqı
tapdanan və b. münasibətlər, müraciətlər
sisteminin də təməlidir. Bütün humanitar
təfəkkürlü kəşflər, elmlər və dinlər məhz
ədalət təməlli deyilmi? İnsan insandan
ilkin davranış olaraq məhz ədalət umur,
istəyir, tələb edir. Ədalət olan yer güllük – gülüstandır, orada xeyir – bərəkət var, hüquq
var, tərəqqi var, dəyərlər var, anlaşma var.
Ədalətin olmadığı toplumda insan insanlıqdan çıxır, anlaşmalar zədələnir.
Ədaləti yalnız dövlətdən gözləməklə
iş bitmir. Dövlətə qarşı da ədalətli davranmaq lazımdır. Axı bu, bizim dövlətimizdir,
özümüzündür…

Əkbər QOŞALI
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ABŞ və Çin rəsmiləri
hərbi məsələlər üzrə
dialoqa hazırlaşırlar

Türkiyə Rusiya və Ukraynanı
eskalasiyadan qaçmağa çağırır
ABŞ

Alimlərin tədqiqatı
ABŞ alimləri qazlı
və şəkərli içkilərin
insan orqanizminə
zərərləri ilə bağlı elmi–
tədqiqat aparıblar.
Tədiqat nəticəsində
məlum olub ki, qazlı,
şəkərli enerji içkiləri,
diabet, ürək-damar və
xərçəng xəstəliklərinin
yaranmasına səbəb olur. Bildirilir ki, hər il dünyada 184
mindən artıq insan bu səbəbdən həyatını itirir. Qeyd edək
ki, elmi–tədqiqatın nəticələri “Circulation” jurnalında dərc
olunub.
Xəbəri “MedPortal” verib.

Türkiyə Rusiya və Ukrayna ilə sıx əməkdaşlıq
edir və hər iki tərəfi sakitliyə və eskalasiyadan
qaçmağa çağırır. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər
naziri Mövlud Çavuşoğlu Riqada NATO ölkələri
XİN başçılarının görüşü zamanı bildirib. Məlumatı
“Anadolu” verib.
O, Riqa və Stokholmda
Ukrayna XİN başçısı Dmitri
Kuleba ilə danışıqlar aparacağını bildirib: “Stokholmda
Rusiya XİN başçısı Sergey
Lavrovla da danışacağam.
Həftənin cümə günü Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan da rusiyalı həmkarı
Vladimir Putinlə telefon
əlaqəsi saxlayacaq”.
Çavuşoğlu Ukraynanın
NATO-ya inteqrasiyası ilə

bağlı deyib ki, ümumiyyətlə,
Ankara alyansın
genişlənməsini dəstəkləyir.
Eyni zamanda, ölkəsinin
bu məsələ haqda mövqeyini NATO-nun iclaslarında səsləndirib. Bu mövzu
Prezident Ərdoğan tərəfindən
də dəstəklənir.
Rusiyaya qarşı sanksiyalardan danışan nazir qeyd
edib ki, Ankara sanksiya

Yaponiya

“Eurosportun”
məlumatına görə, İspaniyanın
“Barselona” futbol klubunun
yarımmüdafiəçisi Pedri növbəti
mükafata layiq görülüb.

Son zamanlar
Asiya–Sakit okean
regionunda müşahidə
edilən silahlanma
və xüsusən də
Şimali Koreyanın
uzaqmənzilli qanadlı
raketlər sınaqdan
keçirməsi Yaponiya hökumətini öz təhlükəsizliyini təminat
altına almağa məcbur edib. Bu məqsədlə ordunun arsenalında olan 100 kilometrədək hədəfi vura bilən raketlərin
uçuş məsafəsinin 1000 kilometrədək çatdırılacağı açıqlanıb. Bildirilir ki, həmin raketlər 2025–2029-cu illərdə Yaponiya özünümüdafiə qüvvələrinin sərəncamına veriləcək.
Qeyd edilir ki, hökumət bu məqsədlə 892 milyon dollar
vəsait ayıracaq.
Məlumatı “Nikkei” nəşri yayıb.

Qəhvənin qiyməti artıb
Dünya bazarında qəhvənin qiyməti
son 10 ilin ən yüksək
səviyyəsinə qalxıb. Bildirilir ki, buna dünyanın
aparıcı qəhvə istehsalçısı olan ölkələrdə
yaranmış qeyri-sabit
vəziyyət səbəb olub. Belə ki, hərraclarda qəhvənin dekabr
fyüçersləri artıq 2,34 ABŞ dolları təşkil edib.
Bildirilir ki, dünyada ən çox qəhvə istehsal olunan
Efiopiyada sonzamanlar hökm sürən vətəndaş müharibəsi
vəziyyəti bir qədər çətinləşdirib. Bundan başqa, dünyanın
ikinci ən iri qəhvə istehsal edən ölkəsi Braziliyada 2021-ci
ildə qeydə alınmış anomal şaxtalar və quraqlıq tarlalardakı məhsulu məhv edib. Yeri gəlmişkən, analoji vəziyyət
Vyetnamda da hökm sürüb ki, bu da qəhvənin qiymətinin
2022-2023-cü illərdə daha da bahalacağını deməyə əsas
verir.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Gürcüstan
İqtisadiyyat artıb
2021-ci ilin üçüncü
rübündə Gürcüstan iqtisadiyyatı 10,5 faiz artıb.
Cari ilin oktyabr ayında
isə ölkədə ümumi daxili
məhsul istehsalı 6,9
faiz artıb. Məlumata
görə, iqtisadi artım
əsasən incəsənət, əyləncə və istirahət, istehsal, maliyyə
və sığorta fəaliyyəti, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, elektrik
enerjisi, qaz, kondisioner, mehmanxana və restoranlar kimi
sahələrdə qeydə alınıb.
Xəbəri “Sputnik-Qruziya” verib.

İspaniya

və məhdudiyyətlərin bütün
formalarına qarşı çıxış edir:
“Biz Türkiyədə sanksiyaların nəyisə həll edəcəyinə
inanmırıq. Keçmişdə qəbul
olunmuş sanksiyalar nəticə
verməyib. Əvvəllər Türkiyənin
özünə qarşı da sanksiya
tətbiqi məsələsi qaldırılıb.
Fakt budur ki, sanksiyalar
problemləri həll etmir”.
Çavuşoğlu hesab
edir ki, sanksiya əvəzinə
dayandırma siyasətinə əl
atmaq daha yaxşı olar:

“Türkiyə dayandırma və
dialoq arasındakı balans
kursunun effektivliyinə inanır.
Ukraynaya, eləcə də istənilən
digər ölkəyə yalnız sanksiyalar vasitəsilə heç kim kömək
edə bilməyəcək”.
Xatırladaq ki, Riqada
NATO ölkələri XİN başçılarının görüşü keçirilib. Toplantıda Ukrayna sərhədində Rusiyanın hərbi aktivliyi məsələsi
də müzakirə olunub.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Pedri növbəti mükafata layiq görülüb

Müdafiə gücləndirilir

Efiopiya

ABŞ və Çin rəsmiləri Tayvan və digər mübahisəli
problemlər də daxil olmaqla, bir çox hərbi məsələlər
üzrə yüksək səviyyədə müzakirələr aparmağa
hazırlaşırlar.

Qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol
Tarixi və Statistikaları Federasiyası
(IFFHS) 2021-ci ilin ən yaxşı gənc
(U-20) futbolçusunun adını açıqlayıb.
IFFHS bu ada La Liqa təmsilçisinin gənc
yarımmüdafiəçisi Pedrini layiq görüb.
Məlumat üçün deyək ki, 19 yaşlı
ispaniyalı yarımmüdafiəçi 105 xalla
bütün rəqiblərini üstələyib.

Yeri gəlmişkən, bu nominasiyada
Almaniyanın “Bayern” klubunun
futbolçusu Camal Musiala 45 xalla
ikinci, Erik Qarsiya (“Barselona”) isə 20
xalla üçüncü olub.
Qeyd edək ki, Pedri bundan
əvvəl – 2021-ci təqvim ili üzrə ilin ən
yaxşı gənc oyunçusuna verilən “Qızıl
oğlan” (“Golden boy”) mükafatının və
“France Football” nəşrinin versiyasına
əsasən, ilin ən yaxşı gənc futbolçusu
nominasiyalarının qalibi olub.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti

alternativ enerji mənbələrinə (generator
və stabilizatorlara) illik texniki xidmətlərin
satın alınması məqsədilə

tabeliyindəki idarələrin energetik
qurğularına illik texniki xidmətlərin
satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.
asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.
Müraciət üçün son müddət 2021-ci il dekabrın 16-sı saat
17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.
asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.
Müraciət üçün son müddət 15 dekabr 2021-ci il saat
17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

tabeliyindəki idarələrin istilik qazanxanalarına və sistemlərinə illik texniki xidmətlərin satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 14
dekabr 2021-ci il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində,
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim

olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,
daxili: 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər
prospekti 2.

ÂÂ Dekabrın 3-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək,
gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz
olunacaq. Gecə 4-7°, gündüz 9-13°, Bakıda
gecə 5-7°, gündüz 11-13° isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi normadan yüksək 769 mm civə sütunu
təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
4° şaxtadan 1°-dək° isti, gündüz 5-10° isti
olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,

Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 1-6° şaxta, gündüz 2-7° isti
olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
1-6° şaxta, dağlarda 7-10° şaxta, gündüz 2-7°
isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti,
gündüz 6-11° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,

Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti,
gündüz 6-11° isti, dağlarda gecə 4-9° şaxta,
gündüz 0-5° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
1-6°, gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Dağlarda duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 2-6°, gündüz 8-12° isti,
dağlarda gecə 0-5° şaxta, gündüz 2-6° isti
olacaq.
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M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

II Yekaterinanın portreti
və məktubu 1,26 milyon
dollara satılıb

MÜSABIQƏ ELAN EDIR

Xavier Pereyra istefaya göndərilib
İspaniya çempionatında çıxış edən
“Levante” klubunun
baş məşqçisi istefaya
göndərilib. Bildirilir ki,
La Liqa təmsilçisi baş
məşqçi Xavier Pereyra
ilə müqaviləyə xitam
verib. 55 yaşlı ispan mütəxəssisin istefaya göndərilməsinə
komandanın ardıcıl uğursuz çıxışlar etməsi səbəb olub.
Məlumat üçün deyək ki, mütəxəssisin rəhbərliyi altında
“Levante” La Liqada çıxış etdiyi 7 matçın 4-də məğlub
olub, 3-də isə heç-heçə edib.
Məlumatı “Marca” yayıb.

Bu barədə dünən “Lenta.ru” saytı paytaxt Pekində ingilis
dilində nəşr olunan “The South Morning Post” qəzetinə
istinadən xəbər yayıb.
Xəbərdə qeyd olunur ki, tərəflər hipersəsli raketlərin
istehsalını məhdudlaşdırmaq barədə də danışıqlar aparmaq
niyyətindədir.
Hər iki ölkənin yüksək çinli hərbçiləri ABŞ Prezidenti Co
Bayden ilə Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) Sədri Si Cinpin
arasında bir müddət əvvəl keçirilən virtual görüşdən sonra
ikitərəfli əlaqələri gücləndirməyə başlayıblar. Təsadüfi deyil
ki, yaxın günlər ərzində ABŞ-ın Müdafiə naziri Lloyd Austinin
çinli həmkarı Vey Fenhe və ÇXR-in Mərkəzi Hərbi Şurası
sədrinin müavini Cuy Silyanla görüşəcəyi gözlənilir.
Mənbə həmçinin bildirib ki, ABŞ və Çin liderləri son
virtual görüşdə öz ölkələrinin yüksək vəzifəli hərbçilərinə
iki ölkə arasında gərginlik yaradan bir çox mübahisəli hərbi
məsələləri geniş müzakirə etməyi və mümkün olduğu
təqdirdə müvafiq konsensusa gəlməyi tapşırıblar.
Siyasi təhlilçilər bu qənaətdədir ki, son vaxtlar həm
Vaşinqton, həm də Pekin tərəfindən bu vaxta qədər hökm
sürən “davakar” hərbi və siyasi ritorika xeyli “yumşaldılıb”.
Bundan əvvəl isə ABŞ və Çin bir-birini beynəlxalq sazişləri
pozaraq kəskin surətdə silahlanmaqda günahlandırırdılar.

“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 “MacDougall”s” hərracında
Rusiya imperatriçası II Yekaterinanın portreti
və məktubu 951 min funt-sterlinqə (1,26 milyon
dollar) satılıb.
Məktub 1787-ci il aprelin 20-də qraf Pyotr Rumyantsevə
yazılıb. II Yekaterina məktubunda yazıb ki, qripə qarşı
peyvənd etdirmək lazımdır. Həm də bu peyvəndi təcrübəli
həkimlər etməlidirlər. II Yekaterina 1768-ci ildə peyvənd
etdirib. İmperatiriça həm də oğlu şahzadə Pavel Petroviçi
də peyvənd etdirib.
TASS-ın məlumatına görə, hərrac iştirakçıları II Yekaterinanın o vaxtkı məktubunu indi də aktual sayıblar. İndi bütün
dünya COVID–19 virusuna qarşı peyvənd etdirir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və
maliyyə institutları kafedrasının müdiri, professor Əvəz
Ələkbərov Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
kənd təsərrüfatı şöbəsinin sabiq müdiri
RÜFƏT ƏSƏDOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə
dərin hüznlə başsağlığı verir.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov
və Ahıl Jurnalistlər Məclisinin üzvləri, tanınmış qələm
sahibi, Əməkdar jurnalist
İLDIRIM DƏMIRLININ

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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