
Bu ərazilərdə infrastrukturun 
yaradılması, vaxtilə mövcud olmuş 
magistralların yenidən qurul-
ması və yeni yolların çəkilməsi 
mühüm önəm daşıyır. Çünki bu 
sahənin inkişafı şəhər və kəndlərin 
salınmasını, məskunlaşmanın 
gerçəkləşdirilməsini şərtləndirir. 

Cari il oktyabrın 26-da 
Azərbaycan və Türkiyə prezidentlər 
tərəfindən təməli qoyulan Horadiz–
Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd avto-
mobil yolunun (Zəngəzur dəhlizi) 
tikintisi sürətlə davam etdirilir. Artıq 
yolun inşası ilə paralel şəkildə 
tunellər də çəkilir. 

Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyinin məlumatına 
görə, yeni salınan yol boyunca 
layihə çərçivəsində zəruri yerlərdə 
ümumi uzunluğu 6 kilometr təşkil 
edən 3 avtomobil tunelinin inşası 
nəzərdə tutulub ki, bu istiqamətdə 
artıq tikinti işlərinə start verilib. 
Tunellər şərti olaraq T1, T2 və T3 
adlandırılıb. Uzunluğu 1019 metr 
təşkil edən T1 tuneli üzrə 250 metr, 
uzunluğu 1810 metr təşkil edən 
T2 tuneli üzrə isə 50 metr qazma 
işləri aparılıb. Qazma işləri part-
latma və qırıcı üsulları ilə görülüb. 
Eyni zamanda, qaya qruntlardan 
ibarət hissələrin kənarlaşdırılması 
da həyata keçirilib. İnşasına yenicə 
başlanılan və uzunluğu 3171 
metr təşkil edən T3 tunelinin giriş 
hissəsində isə tikinti tamamlanaraq 
qazma işlərinə start verilib.

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–
Ağbənd avtomobil yolu (Zəngəzur 
dəhlizi) boyunca 23 avtomobil 
körpüsü, 8 yol ötürücüsü, 50 yeraltı, 
5 yerüstü keçid, suların ötürülməsini 
təmin etmək məqsədilə 400 dairəvi 
boru və düzbucaqlı su keçidi, 
həmçinin kommunikasiya xətləri 

üçün 60 ehtiyat keçidinin inşası 
nəzərdə tutulub. Həyata keçirilən 
tədbirlər çərçivəsində hazırda 
ehtiyat keçid tikintisi 30 faiz yerinə 
yetirilib, 38 dairəvi, 2 düzbucaqlı 
süni qurğu tikilib, 10 körpünün təməl 
və svay işləri görülüb.

Sözügedən avtomobil yolu 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonları ərazisində dövlətimizin 
başçısının tapşırığı ilə icra olunan 
və işğaldan azad edilən yaşayış 
sahələrinin sosial-iqtisadi inkişa-
fında mühüm rol oynayacaq yol 
infrastrukturu layihələrindən biridir. 
Çünki bu yol Hacıqabul–Horadiz–
Ağbənd–Zəngəzur dəhlizi magist-
ral avtomobil yolunun bir hissəsi 
olmaqla, Zəngilanı Azərbaycanın 
digər rayonları və Naxçıvan Mux-
tar Respublikası ilə birləşdirmək 
baxımından çox böyük əhəmiyyətə 
malikdir.

Başlanğıcını Füzulinin 
Əhmədbəyli kəndindən götürməklə 
layihələndirilən avtomobil yolu da 
Qarabağın inkişaf planı nəzərə 
alınmaqla 6 və 4 hərəkət zolaqlı 
olmaqla I texniki dərəcəyə uyğun 
inşa edilir. Yolun ilk 80 kilometrlik 
hissəsi 3 gediş – 3 gəliş olmaqla 6, 
qalan 43,8 kilometrlik hissəsi isə 2 
gediş – 2 gəliş olmaqla 4 hərəkət 
zolaqlı olması nəzərdə tutulur. 
Hazırda avtomobil yolunun ilk 110 
kilometrlik hissəsində torpaq işləri 
icra olunur. Belə ki, xüsusi texni-
kalardan istifadə olunmaqla yolun 
genişləndirilərək profilə salınması və 
I texniki dərəcəyə uyğun yeni torpaq 
yatağının inşası həyata keçirilir. 

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–
Ağbənd avtomobil yolu işğaldan 
azad edilən Füzuli, Cəbrayıl və 
Zəngilan rayonlarının ərazisindən 
keçir. Bu gün tikintisi aparı-

lan Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa, 
Şükürbəyli–Cəbrayıl–Hadrut və 
Xudafərin–Qubadlı–Laçın avtomo-
bil yolları da başlanğıcını məhz bu 
magistraldan götürür.

Azərbaycan Ordusunun torpaq-
larımızı düşməndən təmizləməsi ilə 
bölgədə aqrar sektorun inkişafı üçün 
böyük imkanlar yaranıb. Qarabağ 
tarixən kənd təsərrüfatının inkişaf 
etdiyi bölgələrdən olub. İşğaldan 
əvvəl həmin ərazidə taxılçılıq, 
pambıqçılıq, üzümçülük, tütünçülük 
təsərrüfatları üstünlük təşkil edilib. 
Həmçinin bölgə heyvandarlığın 
inkişafına görə digər regionlardan 
irəlidə olub. Otuz il ərzində erməni 
faşizmi əraziyə böyük ziyan vu-
rub, torpaq və su ehtiyatlarından 
vəhşicəsinə istifadə edib.

Hazırda barbarlığın nəticələrinin 
aradan qaldırılması üçün aqrar sek-
torda yenidənqurma işləri görülür, 
payızlıq və yazlıq əkinlər aparılır. 
Bu il həyata keçirilən pilot layihə 
çərçivəsində Kəlbəcər və Laçın 
rayonlarının yaylaqlarına qoyunçu-
luq və arıçılıq təsərrüfatları köçürü-
lüb. Layihə uğurlu olub və yüksək 
məhsuldarlıq əldə olunub. Bu gün 
Zəngilanda yaradılan “Ağıllı kənd”də 
isə aqrar sahənin komponentlərinin 
müasir şəhərsalma elementləri ilə 
uzlaşdırılması istiqamətdə tədbirlər 
həyata keçirilir. Rayonun Ağalı kənd 
sakinləri doğma yurdlarına qayıtdıq-
dan sonra onlardan bir qrupu üçün 
“Ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində 
kiçik təsərrüfatların yaradılması 
nəzərdə tutulur. 

Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyindən verilən 
məlumata görə, layihəni hazır-
da nazirliyin tabeliyində Dövlət 
Məşğulluq Agentliyi, Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanın-
da Aqrar Xidmətlər Agentliyi və 
Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyəti 
birgə icra edir. Kənd sakinlərinin 
məşğulluğuna və kiçik sahibkarlığa 
çıxışına dəstək məqsədi daşıyan 
bu layihəyə Ağalı kəndinin artıq 30 
sakini cəlb olunub. Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən 

onlar üçün biznes təlimləri təşkil 
edilib. Təlimlərdə iştirakçılara 
sahibkarlıq fəaliyyəti və müvafiq 
dəstək mexanizmləri barədə ətraflı 
məlumat verilib. Ağalı kənd sakinləri 
doğma kəndlərinə qayıdandan 
sonra, həmçinin Dövlət Məşğulluq 
Agentliyi tərəfindən özünüməşğulluq 
proqramı çərçivəsində avtoservis, 
inşaat, məişət avadanlıqları ustası, 
dərzi, bərbər, gözəllik salonu, un 
məmulatları istehsalı, ticarət və s. 
iqtisadi sahələr üzrə avadanlıqlarla 
təmin olunacaqlar.

Fizuli rayonunun Dövlətyarlı 
kəndində də sayca ikinci “Ağıllı 
kənd”in təməli qoyulub. Burada 
qurulacaq təsərrüfatların istehsal 
vasitələri, aqrotexniki və məsləhət 
informasiya xidmətləri ilə təmin 
edilməsi istiqamətində lazımı 
tədbirlər görülüb. İşğaldan azad 
edilər ərazilərimizdə sənayenin 
inkişafına da xüsusi önəm ve-
rilir. Ağdam Sənaye Parkının 
layihələndirmə işləri və poten-
sial investorların cəlb olunması 
istiqamətində dörd müəssisə ilə 
aparılan danışıqların sürətlə aparıl-
ması da bunun bariz ifadəsidir. 

Yeri gəlmişkən, adıçəkilən 
sənaye parkı əlverişli coğrafi 
mövqeyi, dayanıqlı inkişaf imkan-
ları, gələcəkdə yük axınlarının 
istiqamətləri və digər mühüm logisti-
ka potensialının mövcudluğu nəzərə 
alınaraq yaradılıb. Hazırda bu park-
da sosial zonanın təşkili yekunlaşıb. 
Burada rezidentlər üçün konteyner 
tipli ofis, yataqxana, tibb məntəqəsi, 

aptek, mağaza və yeməkxana 
yaradılıb, əraziyə asfalt yol, su 
xətti çəkilib, işıqlandırmada günəş 
enerjisindən qidalanan panellərdən 
istifadə edilməsi nəzərdə tutulub. 

Onu da deyək ki, Ağdam Sənaye 
Parkının rezidenti olan hüquqi 
şəxslər və fərdi sahibkarlar bura-
da qeydiyyata alındıqları hesabat 
ilindən başlayaraq, 10 il müddətinə 
fəaliyyətləri ilə bağlı əldə etdikləri 
gəlirlərə görə mənfəət (gəlir), əmlak 
və torpaq vergilərini, idxal etdikləri 
texnika, texnoloji avadanlıq, habelə 
qurğuların idxalına görə ƏDV-ni 
ödəməkdən azaddırlar.

Sonda vurğulayaq ki, şanlı 
qələbədən sonra Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurda Azərbaycan Ordusu-
nun, Sərhəd Qoşunlarının, daxili 
işlər, təhlükəsizlik orqanlarının 
fəaliyyətinin təmin edilməsi, mina 
təmizləmə tədbirlərinin təşkil olun-
ması, habelə su, elektrik enerjisi, 
qaz təchizatı, rabitənin bərpası, 
həmçinin yol infrastrukturunun qu-
rulması və s. layihələrin icrası üçün 
büdcədən 2,2 milyard manat vəsait 
ayrılıb.

Bütün bunlar bir daha təsdiq 
edir ki, azad edilmiş ərazilərimizin 
vahid konsepsiya əsasında bərpası 
ölkənin iqtisadi potensialının 
genişlənməsinə səbəb olacaq. Bu 
ərazilərin reinteqrasiyası respub-
lika iqtisadiyyatına müsbət təsir 
göstərəcək, artımı şərtləndirəcək. 

V. BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

AMEA Yüksək Texnologiyalar 
Parkında ümummilli lider 

Heydər Əliyevin anım günü ilə 
əlaqədar tədbir keçirilib

AMEA-nın Yüksək Texnologiyalar Parkında  
(YT Park) müasir Azərbaycanın qurucusu və memarı, 
ulu öndər Heydər Əliyevin vəfatının 18-ci ildönümünə 
həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib.

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkından verilən məlumata 
görə, əvvəlcə əbədiyaşar lider Heydər Əliyevin parkın 
ərazisindəki büstü önünə gül dəstələri qoyulub, onun xatirəsi 
texnoparkın kollektivi tərəfindən ehtiramla yad edilib.

YT Parkın baş direktoru, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Vasif Abbasov çıxış edərək bildirib ki, müasir Azərbaycan 
dövlətçiliyinin memarı və qurucusu olan ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xatirəsi xalqımız tərəfindən hər zaman böyük 
qürur və iftixar hissi ilə anılır. Ulu öndərin keçdiyi şərəfli həyat 
yoluna nəzər salan V.Abbasov ümummilli liderin müstəsna 

xidmətləri ilə xalqımızın yaddaşında əbədiyaşarlıq qazandığını 
deyib. 

O, görkəmli dövlət xadiminin ölkə iqtisadiyyatının 
dirçəlməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərdən bəhs 
edib. Bildirib ki, dahi lider Heyər Əliyevin xidmətləri sayəsində 
Azərbaycanda sənaye sektoru yeni inkişaf yoluna qədəm 
qoymuş, nəhəng sənaye müəssisələrinin yaradılması davamlı 
xarakter almışdır. 

V.Abbasov ümummilli liderin vaxtilə işğal altındakı 
ərazilərimizin azad olunacağına dair nikbinliyini xatırladaraq 
ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin Ali Baş 
Komandanlığı altında Azərbaycanın tarixi və şanlı Zəfər əldə 
edərək öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini vurğulayıb. 

Sonra çıxış edən YT Parkın icraçı direktoru Zaur Nəhmətov 
Vətəninə hədsiz məhəbbət, xalqının tarixinə, keçmişinə, 
mədəniyyətinə, milli-mənəvi dəyərlərinə böyük sevgi 
nümunəsi olan ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə 
Azərbaycanın bütün sahələr üzrə inkişafının yeni mərhələsinə 
qədəm qoyduğunu vurğulayıb. 

Tədbirdə çıxış edənlər dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin 
Azərbaycanın inkişafı naminə həyata keçirdiyi uzaqgörən 
xarici və daxili siyasətdən danışıblar, ölkəmizin tərəqqisinə və 
xalqımızın rifahına hesablanmış genişmiqyaslı və ardıcıl isla-
hatların bu gün öz real nəticələrini verdiyini diqqətə çatdırıblar.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Uğurlu diplomatiya, Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılma-
sı, həmçinin respublikanın maliyyə 
imkanlarının genişləndirilməsi, 
iqtisadi müstəqilliyin təmin olunma-
sı və digər istiqamətlərdə aparılan 
məqsədyönlü siyasət ölkəmizin 
Vətən müharibəsində şanlı 
qələbəsini təmin etdi. Dövlət baş-
çısı, müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev dəfələrlə ictimaiyyətin 
nümayəndələri ilə görüşündə 
bildirmişdir: “Şuşanın alınması ilə 
bağlı əməliyyat tarixdə, bəlkə də, 
misli görünməmiş qəhrəmanlıqdır. 
Bu qəhrəmanlığı ancaq milli ruhda 
böyüyən insanlar edə bilərdilər”. 
Belə möhtəşəm, qürurlu günün 
ildönümündə azadlığa çıxacağını 
səbirsizliklə gözləyən minlərlə 
məhbusun ailəsinə, doğmalarına 
qovuşması, cəzaçəkən şəxslərin 
cəzadan azad olunması və 
cəzalarının yüngülləşdirilməsi üçün 
müdrik, humanist qərar xalqımızın 
sevincinə yüksək əhval qatdı. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
memarı olduğu dövlətçilik tariximiz 
çoxlu sayda, hər bir Azərbaycan 
vətəndaşının ürəyincə olan huma-
nist qərarlarla zəngin olmuşdur. 
Ölkəmizdə insan hüquq və azad-
lıqlarının qorunması, eyni zaman-
da, cinayət törədən şəxslərin qısa 
zamanda yenidən cəmiyyətə, 
ailələrinə qovuşmasının ümummilli 
lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
dövründə də başlıca humanist 
prinsip olduğunun şahidiyik. 
Şəxsiyyət azadlığına humanist 
münasibətin formalaşdığı respub-
likamızda 1995–2013-cü illərdə 
32 əfv fərmanı imzalanmış və bu, 
3104 məhkuma şamil edilmişdir. 
Həmçinin 1996–2003-cü illərdə 
7 dəfə amnistiya elan edilmişdir. 
Həmin amnistiya aktları, törətdiyi 
cinayət əməlindən peşmançılıq 
hissi keçirən 77 mindən çox insa-
na şamil edilmiş, 21 min 325 nəfər 
cəzasının çəkilməmiş hissəsindən 
azad olunmuşdur. Azərbaycanda 
həm keçmiş sovetlər ittifaqı za-
manı, həm də dövlət müstəqilliyini 
bərpa edəndən sonra Cinayət 
Məcəlləsində ölüm cəzası 
nəzərdə tutulmuşdu. Lakin, 
1993-cü ilin iyun ayından – ulu 
öndər Heydər Əliyevin ölkədə 
rəhbərliyə başlamasından sonra 
Azərbaycanda ölüm hökmünün 
icrası dayandırıldı. Sonrakı illərdə 
bu cəzanın tamamilə ləğv olunma-
sı istiqamətində bir sıra addımlar 
atıldı. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə 
Azərbaycanın o dövrkü Cinayət 

Məcəlləsində ölüm cəzası ilə 
əlaqədar olan maddələrə yenidən 
baxıldı. Bununla bağlı Milli 
Məclisin qəbul etdiyi qərarlarda 
21 maddədən ölüm cəzası 
götürüldü. 10 fevral 1998-ci ildə 
Heydər Əliyev humanizminin 
nəticəsi olaraq ölkəmizdə ölüm 
hökmü tamamilə ləğv edildi. 
Azərbaycanın adı Şərqdə ilk ola-
raq bu cəzanı ləğv edən ölkə kimi 
tarixə düşdü. Bəzi dövlətlərdən 
fərqli olaraq, Azərbaycan Avro-
pa Şurasına tamhüquqlu üzv 

qəbulundan hələ 3 il öncə ölüm 
hökmünü ləğv etməklə yüksək 
humanizm nümayiş etdirdi. 

 Ulu öndərin humanist 
siyasətinə uyğun olaraq, 
möhtərəm cənab Prezident, 
müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev tərəfindən ötən 
müddət ərzində qəbul edilən 
amnistiya aktları və əfv haqqında 
sərəncamlara əsasən on minlərlə 
məhkum azadlığa qovuşaraq 
onların ailələrinə, doğmalarına 
sevinc bəxş edilmişdir. Bugünədək 
Azərbaycanda əfvetmə haqqında 
67 qərar qəbul olunmuş, bu da 

8774 nəfər məhkuma şamil edil-
mişdir. Bugünədək 11 amnistiya 
aktı qəbul olunmuş və həmin hü-
manist qərarlar 117 min 770 şəxsə 
şamil edilmişdir. Prezident İlham 
Əliyevin təşəbbüsü ilə, Zəfər Günü 
ilə bağlı Milli Məclis tərəfindən 
qəbul olunmuş 5 noyabr  2021-ci 
il tarixli amnistiya aktı, qəbul 
olunmuş amnistiyalar sırasında 
öz əhatə dairəsinə görə ən genişi 
olmaqla dövlətimizin humanist 
siyasətinin növbəti nümunəsidir. 

Humanizm, xeyirxahlıq, 

insanlara diqqət və qayğı Heydər 
Əliyev Fondunun da prioritet 
vəzifələrindədir. İnamla deyə 
bilərik ki, ulu öndərin ali ideyala-
rına tapınan, dövlət başçısı İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi çoxşaxəli 
siyasətə layiqli töhfələrini 
verən Heydər Əliyev Fondu və 
şəxsən fondun prezidenti, Birinci 
 vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın Azərbaycan xalqının 
milli mədəniyyətinin, mənəvi 
dəyərlər sisteminin qorunmasın-
da, cəmiyyətə sağlam dəyərlərin 
aşılanmasında müstəsna 
xidmətləri var. Cəmiyyətdə könüllü 

sosial müdafiə, xeyriyyəçilik, 
sosial tərəfdaşlıq, korporativ 
sosial məsuliyyət prinsiplərin 
möhkəmlənməsinə, milli 
özünəməxsusluğu şərtləndirən 
xüsusiyyətlərimizin qorunma-
sına, və aztəminatlı ailələrin 
sosial müdafiəsinin daha da 
möhkəmləndirilməsinə çalışan 
Heydər Əliyev Fondu ötən illərdə 
də bu məqsədlərə xidmət edən 
strateji əhəmiyyətli layihələri inam-
la həyata keçirmişdir. 

Birinci vitse-prezident, Heydər 

Əliyev Fondunun  prezidenti 
 Mehriban xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə qəbul edilən dörd 
amnistiya aktı 40 min 412 nəfərə 
şamil olunmuşdur. Hər bir am-
nistiya aktı mühüm olmuş və bu 
qərarlar nəticəsində çoxlu sayda 
insanlar azadlığına qovuşmuş, 
on minlərlə insan bu humanist 
qərarlardan faydalanmışdır. 
Eyni zamanda, həmin aktlar 
dövlətlə vətəndaş arasındakı 
münasibətlərə çox müsbət təsir 
etmiş, humanizm duyğularını 
gücləndirmişdir. Fond hər bir 
addımında, hər bir fəaliyyətində 

insanpərvərlik və humanizm 
ideyalarını rəhbər tutur, qayğı 
ilə köməyə ehtiyacı olan insan-
lara daim yardım etməyə çalışır. 
 Mehriban xanım Əliyeva çıxışla-
rının birində demişdir: “Təsadüfi 
deyil ki, bu gün bizə üz tutan 
insanlar Heydər Əliyev Fondunu 
son ümid yeri kimi qiymətləndirirlər 
və biz bu ümidi daim, hər za-
man doğrultmağa çalışmışıq. Bu 
gün azadlıqdan məhrum edilən 
minlərlə həmvətənlərimizin ən 
böyük ümidi azadlığa çıxmaq, 

ailələrinə qovuşmaq və normal 
həyat tərzini qurmaqdır. Onları 
bağışlamaq, onlara yeni şans 
vermək, həyatlarında başqa yolu, 
cinayətə yer olmayan, qanunlara 
hörmətlə yanaşmaq prinsiplərində 
qurulan yeni ömür yolunu vermək 
deməkdir. Hər bir cinayət törədən 
insan öz səhvlərini, təbii ki, 
dərk etməlidir və gələcəkdə bu 
səhvlərə yol verməməlidir”.

Zəfər Günü ilə bağlı Milli 
Məclis tərəfindən qəbul olunmuş 
5 noyabr 2021-ci il tarixli am-
nistiya aktının qalib bir dövlətin 
lideri tərəfindən təşəbbüs oldu-

ğu xüsusilə, vurğulanmalıdır. 
Müharibəyə birbaşa bağlı olan 
şəxslər, onların yaxınları, Gəncə 
şəhərinə, Bərdə və Tərtər rayon-
larına atılan raketlər nəticəsində 
ya şəhid olmuş, ya da sağlamlı-
ğından məhrum olmuş insanlar 
da burada diqqətdən kənarda 
qalmamışdır. Zəfər Günü ilə bağlı 
qəbul olunmuş amnistiya aktının 
Penitensiar Xidmət üzrə 5800 
nəfərə, Probasiya Xidməti üzrə 
isə 8800 nəfərə, o cümlədən 
70-dək qadın və yeniyetməyə 

şamil olunması nəzərdə tutulur və 
hazırda təxirəsalınmadan amnisti-
ya aktının tətbiq olunması prosesi 
həyata keçirilir. 

Amnistiya aktının, istintaq altın-
da olan şəxslərə bu qərar qüvvəyə 
mindiyi gündən 4 ay müddətində 
tətbiq ediləcəyini nəzərə alsaq, bu 
humanist qərarın daha minlərlə 
şəxsə tətbiq olunması gözlənilir. 
Amnistiyanın vaxtında və dürüst 
icra olunmasının təmin edilməsi 
üçün Azərbaycan Respublikasının 
Baş Prokuroru tərəfindən 5 noyabr 
2021-ci il tarixli əmr imzalanmış, 
hazırda amnistiya aktının icrası, 
prokurorluq və digər aidiyyəti 
dövlət orqanları tərəfindən təmin 
edilməkdədir. 

Budəfəki amnistiya aktının 
xüsusi özəlliyi ondan ibarətdir 
ki, bu humanist qərarın yalnız 
məhkumlara deyil, eyni zamanda, 
barələrində cinayət təqibi həyata 
keçirilən digər şəxslərə də şamil 
edilməsidir. Əvvəlki illərdə qəbul 
edilmiş amnistiya aktları ənənəvi 
olaraq, Xocalı soyqırımında 
əlil olmuş, həlak olmuş və ya 
xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin 
yaxın qohumları, etnik təmizləmə, 
terrorçuluq və soyqırımı siyasəti 
nəticəsində Ermənistandan de-
portasiya edilmiş, məcburi köçkün 
düşmüş , 20 Yanvar faciəsində əlil 
və ya şəhidlərin yaxın qohumları, 

Azərbaycan Respublikasının, 
habelə keçmiş SSRİ-nin Silahlı 
Qüvvələri tərkibində beynəlmiləl 
borcunu yerinə yetirmiş və ya 
sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak 
etmiş, həmçinin həmin vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar 
həlak olmuş və ya xəbərsiz itkin 
düşənlərin yaxın qohumları, 
İkinci Dünya müharibəsi dövründə 
faşizmə qarşı döyüşlərdə iş-
tirak etmiş, eləcə də, keçmiş 
SSRİ-nin silahlı qüvvələrində və 
arxa cəbhədə xidmət etmiş və 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada onlara bərabər tutulan, 
həmçinin, bu döyüşlərdə həlak 
olmuş və ya xəbərsiz itkin düşmüş 
şəxslərin yaxın qohumları, keçmiş 
SSRİ-nin orden və medalları ilə 
təltif olunmuş , Çernobl qəzasının 
aradan qaldırılmasında iştirak 
etmiş və onlara himayəçilik 
edən şəxslər, qadınlar, cinayət 
törədərkən yaşı 18-ə çatmamış , 
habelə I və II dərəcə əlilliyi olan 
şəxslərə şamil edilirdi.

 Hazırki amnistiya aktı-
na əsasən isə Zəfər Günü-
nün müstəsna əhəmiyyəti və 
xarakterinə uyğun olaraq, yuxa-
rıda göstərilmiş imtiyazlı şəxslər 
ilə yanaşı Vətən müharibəsində 
və Azərbaycan Respublikasının 
suverenliyinin və ərazi bütövlüyü-
nün qorunması uğrunda aparılan 
digər hərbi əməliyyatlarda iştirak 
etmiş şəxslər, habelə bu hərbi 
əməliyyatlarda həlak olmuş və ya 
xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin 
yaxın qohumları, bu müharibədə 
və döyüşlərdə iştirakla əlaqədar 
orden və medallarla təltif olun-
muş şəxslər, Vətən müharibəsi 
və bundan əvvəlki dövrdə mülki 
əhaliyə qarşı erməni hərbi təxribatı 
nəticəsində əlil olmuş şəxslər və 
ya şəhid olmuş şəxslərin yaxın 
qohumları da amnistiyanın təsiri 
altına düşmüşdür. 

Beləliklə, ölkəmizdə amnisti-
yanın tətbiq olunması xalqımız və 
cəmiyyətimiz tərəfindən alqışla-
nan dəyərli ənənəyə çevrilmiş, 
 humanizm təşəbbüsləri ölkəmizdə 
cinayət hüquq siyasətinin libe-
rallaşdırılmasına, məhkumların 
sayının azaldılmasına gətirib çıxa-
ran vacib amilə çevrilmişdir. Belə 
təşəbbüslər həmçinin ölkəmizdə 
ictimaiyyətin xoş ovqatının daha 
da yüksəlməsinə öz töhfəsini verir.

Nəsif NƏCƏFOV,  
Neftçala rayon prokuroru, 

ədliyyə müşaviri 

8 noyabr 2021-ci ildə Azərbaycan xalqı  
yeni tarixinin ən qürurlu, şanlı gününün  
ildönümünü – Zəfər Gününü qeyd etdi. Bu şanlı Qələbə 
Prezident-ordu-xalq birliyini, millətimizin sarsılmaz 
dəyərlərini, əsrlər boyu yaşatdığı milli kimliyini, 
dərin tarixi kökünü, Vətən sevgisini, öz torpaqlarına 
bağlılığını ortaya qoydu və qalibiyyət ruhumuzu, milli 
qürurumuzu özümüzə qaytardı. Azərbaycan Ordusu 
möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin sərkərdəliyi, diplomatik məharəti ilə 
tarixi torpaqlarımızı mənfur, xain erməni işğalçılarının 
30 illik əsarətindən azad etdi və üçrəngli bayrağımız 
doğma Qarabağımızda, işğaldan azad olunan 
torpaqlarımızda dalğalandı. 

Artıq bir ildir ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda işğalçının 
yerlə-yeksan etdiyi yaşayış sahələrində genişmiqyası bərpa-
quruculuq işləri aparılır, eyni zamanda, erməni faşizminin viran 
qoyduğu tarixi, mədəni, dini irsimiz yüksək səviyyədə bərpa 
olunur. Bir sözlə, düşməndən təmizlənən torpaqlarda həyat 
sürətlə bərpa olunur. 

Cəzaçəkən şəxslərin həbsdən azad 
olunması və cəzalarının yüngülləşdirilməsi 

Qələbə sevincinə yüksək əhval qatdı

Böyük Qayıdışın astanasında...
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