
İnkişaf etmiş müstəqil, demokra-
tik, hüquqi, dünyəvi, sivil bir dövlətin 
vətəndaşı olmaq böyük bir xoşbəxtlikdir. 
Tarixin bir çox sərt, keşməkeşli sınaqları 
ilə üz-üzə qalsaq da, Azərbaycan xalqı bu 
mübarizələrdən sonda qalib ayrılıb. Bunu 
şərtləndirən amillərdən biri də xalqımı-
zın taleyüklü məsələlərdə müdrikcəsinə 
qərar qəbul etmə bacarığıdır. Bugünkü 
nailiyyətlərimiz, bir il əvvəl milli tariximizin 
ən böyük hərbi qələbəsini qazanmağımız 
da 1993-cü ilin böhranlı yayında xalqımı-
zın belə müdrik qərar qəbul etməsindən– 
ümummilli lider Heydər Əliyevi 
hakimiyyətə gətirməsindən qaynaqlanır. 

O zaman müstəqilliyimizi, 
ümumiyyətlə, mövcudluğumuzu itirməklə 
üz-üzə qalmışdıq– işğalçı düşmən torpaq-
larımızda irəliləyir, ölkə daxildən parçala-
nırdı. Qanunsuz fəaliyyət göstərən silahlı 
dəstələr isə özbaşınalıq edir, paytaxt daxil 
olmaqla ölkənin hər yerində qarşıdurmalar 
baş verirdi. Əsgəri xidmət belə keçməmiş 
mülki şəxs tərəfindən idarə edilən hərbi 
hissələr dövlətə deyil, ayrı-ayrı siyasi 
qüvvələrə xidmət göstərirdi. Artıq ölkə 
vətəndaş müharibəsi təhlükəsi qarşısında 
idi. Bu, Azərbaycan xalqının tarixdə qarşı-
laşdığı ən ağır sınaq idi.

Belə bir məqamda öz müdriklik 
ənənəsinə sadiq qalan xalq tarixi qərarını 
qəbul etdi. Bu qərar göstərdiyi misilsiz 
xidmətlərlə öz xalqının ümummilli lideri 
səviyyəsinə qədər yüksələn ulu öndər 
Heydər Əliyevə üz tutmaq, ümummil-
li iradə ilə onu müstəqil dövlətin ali 
rəhbərliyinə dəvət etmək idi. Xalqımızın 
böyük oğlu bu dəvəti tarixi missiya kimi 
qəbul edərək xalqının, ölkəsinin xilas-
karına çevrildi. Dünya şöhrətli siyasət 
və dövlət xadimi titanik fəaliyyəti ilə 
ümummilli təhlükəni sovuşdurdu, dövlət 
müstəqilliyimizi xilas edib, Azərbaycanı 
sabitlik və tərəqqi yoluna çıxardı.

Ölkəsini, xalqını sonsuz məhəbbətlə 
sevən Heydər Əliyev gənc yaşlarından 
ömrünün sonunacan mənalı həyatını 
Azərbaycana həsr etdi, Uca Yaradanın 
ona bəxş etdiyi bütün istedadını, baca-
rığını, qazandığı biliyi, təcrübəni heç bir 
tərəddüd etmədən bu yolda sərf etdi. 
O, sadə vətəndaşlıqdan Prezidentliyə 

kimi fəaliyyətinin hər bir məqamında öz 
xalqı üçün yaşadı. Ulu öndər bu yolda nə 
yorulmuşam dedi, nə də qocalmışam. İlk 
gündən son ana qədər eyni sevgi, enerji 
ilə, böyük şövqlə bu missiyanı daşıdı. Xal-
qın onun üzərinə qoyduğu ağır missiyanı 
ləyaqətlə yerinə yetirdi. 

Heydər Əliyev Azərbaycanın xilası 
mübarizəsinə başlayanda onun əlində 
xalqın dəstəyindən və liderlik bacarığın-
dan başqa heç nə yox idi. Böyük rəhbər 
ölkədə özbaşınalıq  edən silahlı dəstələrin 
qarşısına əliyalın çıxdı, nadir  liderlik 
keyfiyyətləri ilə onları zərərsizləşdirməyi 
bacardı. Ölkəni böyük bəlalardan, ağır 
faciələrdən qurtardı, normal həyata 
qaytardı, milli birlik, iqtisadi inkişaf yoluna 
çıxardı. Uzaqgörən dövlət xadimi kimi 
Heydər Əliyev nəhəng enerji-kommuni-
kasiya layihələrini icra etməklə Vətəni 
bugünkü tərəqqiyə qovuşdurdu, böyük 
inkişaf yolu tutdu. Bütün bunlar bizim ya-
şadığımız tarixdir, biz bu reallığa şahidlik 
etmişik.

Dövlət müstəqilliyimizin qorunub 
saxlanılması və möhkəmləndirilməsi, 
Azərbaycanın beynəlxalq imicinin 
yüksəldilməsi, sosial-iqtisadi tərəqqiyə 
nail olunması ulu öndərin ölçülüb-biçilmiş 
qətiyyətli qərarlarının, siyasi iradəsinin, 
xalqa sədaqətlə xidmətinin nəticəsidir. 
O, bütün siyasi fəaliyyətində milli maraq-
lardan çıxış edirdi, tarixi şəraiti düzgün 
qiymətləndirirdi, zaman və məkan amilini 
maksimum nəzərə alırdı, ən mürəkkəb 
şəraitdə belə müstəsna dözüm və səbrlə 
qərar verirdi. Onun fenomenallığı da məhz 
bunda idi.

Ulu öndərin Sovet Azərbaycanına 
rəhbərlik etdiyi dövrə nəzər salsaq, 
görərik ki, o, rəhbərliyə gələnə qədər 
ölkədə vəziyyət o qədər də ürəkaçan 
deyildi. Azərbaycan ittifaq səviyyəsində 
iqtisadi və digər sahələrdə xeyli geri qalır-
dı. Məhz Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi 
geniş islahatlar proqramı nəticəsində 
Azərbaycanın həyatında əsaslı və 
keyfiyyətli dönüş başladı. İqtisadi sahədə 
məhsuldar struktur layihələri icra olundu, 
yeni sənaye sahələri yaradıldı, elmi-tex-
niki uğurlara imza atıldı, xalqın sosial 
vəziyyəti yaxşılaşdı. Bir sözlə, Heydər 

Əliyevin məqsədyönlü, sistemli, strateji 
addımları sayəsində Azərbaycan o zaman 
SSRİ-də inkişaf etmiş qabaqcıl respubli-
kalardan biri oldu.

Heydər Əliyev Moskvadan sovet 
dövlətinin rəhbərliyindən istefa verib 
Vətənə qayıdandan sonra da xalqının 
taleyindən aralı qalmadı. Blokada və 
müharibə şəraitində yaşayan, sənaye 
məhsullarının çatışmadığı, elektrik ener-
jisinin olmadığı, sosial-iqtisadi durumun 
kəskin olduğu şəraitdə Naxçıvan Ali 
Məclisinin Sədri seçilən Heydər Əliyevin 
gərgin və yorulmaz fəaliyyəti sayəsində 
muxtar respublikada sabitlik yarandı, sosi-
al-iqtisadi vəziyyət normallaşdı, bu qədim 
diyar işğal təhlükəsindən qurtuldu. 

1990-cı il iyulun 22-də Naxçıvanın 
mərkəzi meydanında keçirilən izdihamlı 
mitinqdə Heydər Əliyev xalqı azadlıq, 
müstəqillik uğrunda sonacan mübarizəyə 
səslədi. Onun sədrliyi ilə Naxçıvan par-
lamenti Muxtar Respublikanın adından 
“Sovet Sosialist” sözlərinin götürülməsi, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli 
bayrağının dövlət bayrağı kimi qəbul 
edilməsi və bu barədə Azərbaycan parla-
menti qarşısında qanunvericilik təşəbbüsü 
qaydasında məsələ qaldırılması haqqın-
da tarixi qərarlar qəbul etdi. Bu, o dövr 
üçün kifayət qədər cəsarətli addım idi. 
Heydər Əliyevin xalqına, Vətəninə olan 
məhəbbəti, ölkəsini azad və müstəqil 
görmək arzusu onu heç bir çətinlikdən 
qorxutmurdu. O, hər zaman xalqı ilə 
həmrəy idi, xaqı ləyaqətlə təmsil edirdi.

Azərbaycanın müstəqilliyə gedən 
yolunda ulu öndərin tarixə qızıl hərflərlə 
həkk olunmuş izləri var. Onun 1969-cu 
ildən başlayan siyasi fəaliyyəti məhz 
bu müstəqillik epoxasını  hədəfləmişdi. 
Böyük dövlət xadimi hələ o illərdə 
Azərbaycanı azad, heç kimdən asılı 
olmayan, müstəqil yaşamağı bacaran bir 
ölkəyə çevirmək üçün mühüm təməllər 
müəyyənləşdirmişdi. Tarixin sonrakı inki-
şafı da dediklərimizi bir daha təsdiqləyir.

Ulu öndərin Azərbaycan həmkarlar 
ittifaqının həyatında da əvəzolunmaz 
xidmətləri həmişə qədirbilənliklə yad 
edilir. Böyük xilaskarın 1993-cü ildə xalqın 
tələbi əsasında yenidən ölkə rəhbərliyinə 
gəlməsi ilə həyatın bütün sahələrində 
olduğu kimi, ictimai təşkilatların, o 
cümlədən, həmkarlar ittifaqlarının da 
həyatında köklü dəyişikliklər baş verdi. 
Demokratik dövlət quruculuğu yolun-
da onun həyata keçirməyə başladığı 
tədbirlər sayəsində qurumun fəaliyyəti 
genişləndi, onun başı üzərini almış 

təhlükə sovuşdu. Heydər Əliyev heç vaxt 
həmkarlar ittifaqlarından dövlət qayğısını 
əsirgəmədi, zəhmətkeşlərin hüquqlarının 
qorunması, maraqlarının təmin olunma-
sı, sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində bu qurumun fəaliyyətini 
həmişə fəal dəstəklədi. 

İlk dəfə ölkə Prezidenti seçilməsindən 
cəmi bir il sonra– 1994-cü ildə ulu öndərin 
şəxsi təşəbbüsü və nəzarəti altında 
keçmiş postsovet məkanında ilk dəfə 
olaraq Azərbaycanda “Həmkarlar ittifaqları 
haqqında” qanun qəbul edildi. Bununla 
da qurumun cəmiyyətdəki fəaliyyətinin 
yeni prinsiplər əsasında tənzimlənməsi 
və vətəndaşlarımızın sosial-iqtisadi 
mənafelərinin qorunmasında fəal iştirakı 
üçün hüquqi baza yaranmış oldu. 

Bu, Heydər Əliyevin demokratik yöndə 
inkişaf edən vətəndaş cəmiyyətinə verdiyi 
böyük dəyərin əlamətidir. Bununla da 
təşkilatın fəaliyyəti genişləndi, əvvəlki 
nüfuzu özünə qaytarıldı, üzvlərinin sayı 
artmağa başladı, qarşısında ictimai 
təşkilat kimi sərbəst və müstəqil imkanlar 
açıldı. Əmək, sosial, iqtisadi məsələlər 
barəsində qanunvericilik aktlarının 
hazırlanmasında həmkarlar ittifaqlarının 
hüquqları tanındı, Azərbaycan həmkarlar 
ittifaqları beynəlxalq həmkarlar ittifaqları 
hərəkatının tərkib hissəsinə çevrildi.

Bu gün dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyev Heydər Əliyev siyasi kursunu 
ləyaqətlə davam etdirərək Azərbaycanı 
qüdrətli dövlətə çevirdi, inkişaf etmiş 
ölkələr cərgəsinə çıxardı. Möhtərəm 
 Prezident Ali Baş Komandan kimi xalqımı-
zı Qarabağ uğrunda Vətən müharibəsində 
müzəffər etdi, qalib xalqa çevirdi. Cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda 
bütün sahələrdə sürətli inkişafa nail 
olunub, insanların rifah halı daha da 
yaxşılaşıb. Azərbaycanın siyasi, iqtisadi 
imkanları genişlənib, ölkəmizin beynəlxalq 
arenadakı mövqeləri möhkəmlənib, 30 
il ərzində pozulmuş ərazi bütövlüyümüz 
bərpa edilib.

Bir sözlə, Azərbaycan ümummilli lider 
Heydər Əliyev müəyyən etdiyi siyasi kursu 
davam etdirməklə minillikləri əhatə edən 
tarixinin ən şanlı və xoşbəxt dövrünü 
yaşayır. Heydər Əliyev yolu Azərbaycanı 
gerçək müstəqilliyə və tərəqqiyə qovuş-
durub.

Səttar MÖHBALIYEV, 
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyasının sədri,  
Milli Məclisin deputatı

Bu gün Azərbaycan həyatın bütün sahələrində inkişafının 
ən yüksək zirvəsindədir, ölkəmiz ardıcıl olaraq yeni-yeni 
uğurlara imza atır. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşını, o 
cümlədən, dünya azərbaycanlılarını sevindirir və qürurlandırır. 

Heydər Əliyev Fondu talan edilmiş 
abidələrimizin bərpasını həyata keçirir

Məlum olduğu kimi, Birinci vitse-
prezident, Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbəri Mehriban xanım Əliyeva 2020-ci 
il dekabrın 8-də fondun işğaldan azad 
edilən ərazilərdəki mədəni-dini abidələrin, 
məscidlərin bərpası üzrə layihəyə baş-
ladığını bəyan etdi. Mehriban xanımın 
göstərişi ilə icrasına başlanılan layihəyə 
yerli mütəxəssislərlə yanaşı, xarici 
ekspertlər də dəvət olundular. Hazırda 
bərpa prosesində Avstriya, Böyük Brita-
niya, Bolqarıstan, İtaliya, Latviya, Rusiya, 
Türkiyə, Gürcüstan və digər ölkələrdən 
mütəxəssislər iştirak edirlər.

Fonddan verilən məlumata görə, 
layihənin icrası üçün xüsusi işçi qru-
pu yaradılıb və bərpa olunacaq 
abidələrin öyrənilməsi məqsədilə ilkin 
qiymətləndirmə aparılıb. Bərpa işləri dini 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün 
abidələri əhatə edir. 

Heydər Əliyev Fondu Qarabağda 
yalnız bərpa layihələri həyata keçirmir. 
Bölgədə sürətlə aparılan quruculuq 
işlərinə töhfə vermək məqsədilə yeni dini 
və mədəniyyət obyektlərinin inşası da 
nəzərdə tutulur.

Həmin layihə əsasında fond artıq bir 
sıra mədəniyyət abidələrinin bərpasını 
başa çatdırıb. Bu ilin avqust ayında 
Şuşa şəhərində Molla Pənah Vaqifin 
muzey-məqbərə kompleksinin təmir-
bərpa və yenidənqurma işləri yekunlaşıb 
və istifadəyə verilib. Kompleksdə işlərə 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 2021-ci 
ilin mart ayından başlanıb və abidə tarixi 
görkəminə uyğun olaraq bərpa edilib. Ötən 
müddətdə, həmçinin böyük Azərbaycan 
şairi Molla Pənah Vaqifin büstü, görkəmli 
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin heykəli 
fondun dəstəyi ilə Şuşa şəhərində yenidən 
ucaldılıb.

Ümumiyyətlə, Şuşa şəhərində  150-dən 
çox tarixi abidə mövcuddur.  Prezident 
 İlham Əliyevin Şuşanın mədəniyyət 
paytaxtı elan edilməsi barədə sərəncam 
imzalaması şəhərin xüsusi əhəmiyyətə 

malik olduğunu bir daha göstərir. Buna 
görə də Şuşanın bərpası və yenidən qurul-
ması xüsusi həssaslıqla aparılır.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, Heydər 
Əliyev Fondu apardığı bütün bərpa 
işlərində inklüziv yanaşmadan istifadə edir, 
bu işlərə xarici mütəxəssisləri cəlb edir. 
Bu, tamamilə doğru yanaşmadır. Çünki 
bərpa olunan abidələr təkcə Azərbaycanın 
deyil, dünyanın mənəvi sərvətidir. 

İndiyə qədər minlərlə abidəyə yenidən 
“nəfəs” verən Heydər Əliyev Fondu işğal-
dan azad olunan ərazilərdə dini abidələrin 
bərpası üçün işləri davam etdirir. Fon-
dun həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində 
yerli və xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə 
bölgədəki ziyarətgahlarımızın bərpası, 
konservasiyası və yenidən qurulması 
həyata keçirilir. İşğal illəri ərzində Şuşa 
şəhərində və Ağdam rayonunda da-
ğıntılara məruz qalmış ibadət yerlərinin 
bərpası üzrə işlərin bir qismi artıq başa 
çatdırılmışdır.

Bir zamanlar ermənilərin vəhşicəsinə 
dağıtdığı, tövləyə çevirdiyi müqəddəs dini 
məkanlarımız yenidən dirçəlir və işğal 
ərazisindəki məscidlərimizdə azan səsləri 
eşidilir, dualar oxunur.

Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə 
Heydər Əliyev Fondu işğaldan azad 
edilən ərazilərimizdəki bütün dini 
abidələrimizi bərpa etməklə, onlara yeni 
nəfəs bəxş etməklə gələcək nəsillər üçün 
çox tərbiyəvi bir mühitin formalaşdırıl-
masını təmin edir ki, xalq heç vaxt öz 
keçmişini, dəyərlərini unutmasın. 

Birinci vitse-prezidentin tapşırığına 
əsasən, Heydər Əliyev Fondu Qarabağ 
ərazisində ermənilər tərəfindən dağı-
dılan, Azərbaycan xalqının milli sərvəti 
olan məscidlərin, dini-mədəni abidələrin 
bərpası ilə yanaşı, həm də bu bölgədəki 
mədəni ənənələrimizi də bərpa edir.

32 ildən sonra, 12-13 may  2021-ci ildə 
Şuşada, Cıdır düzündə fond tərəfindən 
təşkil olunan “Xarıbülbül” Musiqi Festiva-
lı, Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra, 

avqustun 30-da ilk dəfə Şuşada yenidən 
təşkil olunan Vaqif Poeziya Günləri, fon-
dun təşəbbüsü ilə Azərbaycan bəstəkarlıq 
məktəbinin görkəmli nümayəndələrinin 
əsərlərinin notlarından ibarət “Əbədi 
imzalar” toplusunun, “Qarabağın mədəni 
irsi” adlı nəşrlər toplusunun hazırlanma-
sı Azərbaycan xalqının mənəvi, tarixi, 
mədəni irsinin dünyada tanıdılmasına, 
qorunaraq gələcək nəsillərə ötürülməsinə 
dəyərli töhfədir.

Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev Fondu 
bu illər ərzində Azərbaycan həqiqətlərinin 
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, 
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ifşası, 
eyni zamanda, ermənilər tərəfindən 
əzəli torpaqlarından didərgin salınan yüz 
minlərlə məcburi köçkünümüzün hüquq-
larının beynəlxalq müstəvidə qorunması 
istiqamətində də müstəsna fəaliyyət 
göstərib. Fond Vətən müharibəsindən 
sonrakı mərhələdə də Azərbaycanın haqq 
səsinin dünyaya çatdırılması üçün var 
qüvvəsi ilə çalışır...

Eyni zamanda, Heydər Əliyev 
 Fondu Qarabağın dirçəldilməsi, məcburi 
köçkünlərimizin öz doğma yurdlarına tez 
bir zamanda qayıdışı üçün görülən işlərə 
də böyük dəstək verir...

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

İqtisadiyyatın dinamik inkişafı ölkəmizin 
nüfuzunu daha da gücləndirir

Dünya iqtisadiyyatı tədricən 
dirçəlir. Qlobal pandemiyanın 
ağır fəsadlarını tam aradan 
qaldırmaq mümkün olmasa 
da, böhranla mübarizədə ciddi 
qabaqlayıcı tədbir görən ölkələrin 
iqtisadiyyatında artım templəri 
nəzərə çarpır. Belə dövlətlərdən 
biri də Azərbaycandır. 

İstər respublikamızın, istərsə də 
dünyanın bir sıra ölkələrinin iqtisadiyyatı-
nın pandemiyanın ağır təsirlərindən xilas 
olmasını bir sıra amillər şərtləndirir. Buna 
geniş vaksinasiya tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi, karantin rejiminin çevik şəkildə 
idarə edilməsi, fiskal dəstək paketlərinin 
icrası, dünya bazarlarında tələbin bir 
qədər genişlənməsi ilə əmtəə qiymətlərinin 
artması qlobal iqtisadiyyatın tənəzzüldən 
çıxmasına imkan yaradır. 

Onu da vurğulayaq ki, ölkəmizdə 
əhalinin sağlamlığı və sosial müdafiəsi, 
səhiyyə sisteminə çıxış və əlçatanlıq 
amillərinin qarşıya prioritet vəzifə kimi 
qoyulması insanların sağlam həyat 
şəraitinin təmin edilməsi ilə yanaşı, iqtisadi 
fəaliyyətin bərpasına da zəmin yaradır.  

Hazırda Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə 30 ildən artıq dövr 
ərzində təbii sərvətləri istismar edilən, 
hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan, 
dağıdılaraq yararsız hala salınan şəhər 
və kəndlərin bərpası dövlətimiz qarşı-
sında dayanan ən vacib vəzifələrdən 
birinə çevrilib. Azad olunan ərazilərdə 
əhalinin məskunlaşdırılması, onların həyat 
şəraitinin təmin edilməsi, dayanıqlı və 
davamlı iqtisadi fəallığının reallaşdırılma-
sına yönəldilən infrastruktur layihələrinin 
hazırlanması, dövlət xidmətlərinin təmin 
olunması, müdafiə xarakterli işlərin icrası 
ilə bağlı ortaya çıxan zəruri xərclərin 
maliyyələşdirilməsi ortamüddətli dövr 
ərzində dövlət büdcəsi qarşısında mühüm 
çağırışlar yaradıb. 

Pandemiya şəraitində həyata keçirilən 
tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün res-
publikada sosial-iqtisadi nailiyyətlərin 
davamlılığı və dayanıqlı inkişaf üçün 
etibarlı zəmin yaradılıb. Təsadüfi deyildir 
ki, dünyada yaşanan ən ağır maliyyə və 
iqtisadi böhranı şəraitində belə Prezident 
İlham Əliyevin çevik, praqmatik siyasəti 
sayəsində 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 mini-
muma endirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi tədbirləri xüsusi önəm 
kəsb edib.

Azərbaycan əvvəlki illərdə olduğu 
kimi, cari ilin ötən aylarında da  Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dinamik 
inkişaf yolu keçib, bütün sahələrdə ciddi 
nailiyyətlər əldə edilib, respublikamız öz 
iqtisadi tərəqqisi ilə inkişafın milli modelini 
formalaşdırıb. Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı, 
verilən hər bir vədin konkret əməli işdə 
öz təsdiqini tapması xalq-iqtidar birliyini 
daha da möhkəmləndirib, vətəndaşların 
Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx 
birləşməsini gerçəkləşdirib. Dövlət başçısı-
nın rəhbərliyi ilə reallaşdırılan mükəmməl 
iqtisadi strategiya nəticəsində islahatların 
davamlılığı təmin edilib, iqtisadi inkişaf 
daha da sürətlənib.

Bütün bunlar rəsmi statistik 
göstəricilərdə daha aydın nəzərə çarpır. 
Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatına görə, bu ilin yanvar-noyabr 
aylarında ölkədə 80 milyard 688,2 milyon 
manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 5,3 faiz çox ümumi daxili 
məhsul (ÜDM) istehsal olunub.

İqtisadiyyatın neft-qaz sektorun-
da əlavə dəyər 2,7 faiz, qeyri-neft-qaz 
sektorunda isə 6,4 faiz artıb. Əhalinin hər 
nəfərinə düşən ÜDM 8 min 055,3 manata 
bərabər olub.

Cari il noyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqti-
sadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,8 
min nəfər və ya 1 faiz artaraq 1 milyon 
702,1 min nəfər olub, onlardan 903,6 min 
nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 
798,5 min nəfəri isə qeyri-dövlət sekto-
runda fəaliyyət göstərib. Yanvar-noyabr 
aylarında Azərbaycanda əsas kapitala 11 
milyard 708,1  milyon manat məbləğində 
vəsait yönəldilib.

Azərbaycanda sənaye müəssisələri və 
bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahib-
karlar tərəfindən 2021-ci ilin yanvar-no-
yabr aylarında 47,9 milyard manatlıq və ya 
2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal 
edilib. Sənayenin qeyri-neft sektorunda 
məhsul istehsalı 20,7 faiz artıb.

Respublikada sahibkarlar tərəfindən 
indiyədək sənaye zonalarına 6,2 mil-
yard manatdan çox investisiya yatırılıb, 
9 min 500-dək iş yeri yaradılıb. Növbəti 
mərhələdə mövcud layihələr üzrə sənaye 
zonalarına əlavə 0,4 milyard manat in-
vestisiyanın yatırılması və 2 minə yaxın iş 
yerinin yaradılması nəzərdə tutulub.

Sənaye zonaları üzrə bu günə qədər 
5 milyard manatlıq məhsul istehsal edilib, 
bunun 1,4 milyard manatı – təxminən, 28 
faiz ixrac olunub.

Xatırladaq ki, hazırda ölkədə 7 sənaye 
parkı və 5 sənaye məhəlləsi mövcuddur;
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Azərbaycanın tarixi-mədəni, dini irsinin çox böyük bir hissəsi 
Qarabağın payına düşür. İşğaldan azad edilən Qarabağda və ətraf 
rayonlarda minlərlə maddi-mədəni, dini irs nümunəmiz var ki, 

onların da çox böyük bir hissəsi işğal dövründə erməni vandalizminə 
məruz qalıb, müqəddəs and yerlərimiz, inanc ünvanlarımız düşmən 
tərəfindən təhqir olunub, dağıdılıb.

Bir qrup hərbi qulluqçunun 
qanunazidd əməlləri ilə əlaqədar 
cinayət işləri Baş Prokurorluğun 

icraatına qəbul edilib
Tərtər, Ağdam, Beyləqan rayonları istiqamətində yerləşən hərbi 

hissələrdə xidmət edən bir qrup hərbi qulluqçunun qanunazidd əməlləri 
ilə əlaqədar cinayət işləri üzrə Baş Prokurorluq, DİN-in və DTX-nin 
əməkdaşlarından ibarət istintaq qrupları yaradılıb

Azərbaycan Respublikasının Baş Pro-
kurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidməti Müdafiə Nazirliyinin 
hərbi qulluqçularının bir qrupunun qanuna-
zidd əməlləri ilə əlaqədar aparılan cinayət 
işləri üzrə birgə məlumat yayıb. 

Bu qurumların mətbuat xidmətlərinin 
AZƏRTAC-a daxil olan birgə məlumatında 
bildirilir ki, Müdafiə Nazirliyinin Tərtər, 
Ağdam, Beyləqan rayonları istiqamətində 
yerləşən hərbi hissələrində xidmət edən 
bəzi hərbi qulluqçuların qanunazidd 
əməlləri ilə əlaqədar 2017-ci ilin may-
iyun ayları ərzində həmin bölmələrin 
və digər hərbi hissələrin bir qrup hərbi 
qulluqçusu cinayət-prosessual qanunve-
riciliyin tələblərinə zidd olaraq müvafiq 
səlahiyyətlərə malik olmadıqları halda 
qanunsuzluqlar törətməkdə şübhəli hesab 
etdikləri şəxsləri sorğulama prosesinə cəlb 
edib onlara fiziki və psixi zor tətbiq etməklə 
zərərçəkmiş şəxslərin ölümünə və digər 
ağır nəticələrə səbəb olan işgəncəyə, qey-
ri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftara məruz 
qoyublar. Həmin faktlarla bağlı Azərbaycan 
Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda 
Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri 
ilə cinayət işləri başlanılıb. Təqsirləndirilən 
19 şəxs barəsində 5 cinayət işinin ibtidai 
istintaqı yekunlaşdırılaraq aidiyyəti üzrə 
baxılması üçün məhkəmələrə göndərilib. 
Məhkəmələrin ittiham hökmləri ilə onlar 
müxtəlif cəzalara məhkum ediliblər.  

Zərərçəkmiş şəxslərin, onların hüqu-
qi varislərinin və digər şəxslərin ibtidai 
istintaqın gedişi və nəticələri, eləcə də 
məhkəmə qərarları ilə bağlı çoxsaylı 
müraciətləri nəzərə alınaraq Azərbaycan 
Respublikası Baş prokurorunun mü-
vafiq sərəncamı ilə İşçi qrup yaradılıb, 
həmin cinayət işləri Respublika Hərbi 
Prokurorluğundan tələb edilib və ətraflı 
surətdə öyrənilib. Hər bir qanunazidd 

əməlin başvermə hallarının tam, hərtərəfli, 
obyektiv araşdırılması, bütün təqsirli 
şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək 
məsuliyyətə cəlb olunmaları, cinayətlərdən 
ziyan çəkmiş şəxslərin pozulmuş hüquq-
larının bərpası və müdafiəsi üçün zəruri 
tədbirlərin görülməsi məqsədilə 2021-ci 
il dekabrın 16-da Baş Prokurorluqda 
göstərilən faktlar üzrə cinayət işlərinin 
icraatının təzələnməsi haqqında qərarlar 
qəbul edilib.

Cinayət işləri Baş Prokurorluğun 
icraatına qəbul edilməklə ibtidai istintaq 
Azərbaycan Respublikasının Baş pro-
kuroru tərəfindən xüsusi nəzarətə götü-
rülüb, prokurorluq, daxili işlər və dövlət 
təhlükəsizliyi orqanlarının təcrübəli və 
peşəkar əməkdaşlarından ibarət istintaq 
qrupları yaradılaraq ibtidai araşdırmaya 
prosessual rəhbərlik Baş prokurorun birin-
ci müavininə tapşırılıb. 

Hazırda müvafiq istintaq-əməliyyat 
planları əsasında kompleks tədbirlər 
həyata keçirilir və istintaqın gedişi 
barədə ölkə ictimaiyyətinə əlavə məlumat 
veriləcək. 

Bununla yanaşı, kütləvi informasiya 
vasitələrinin nümayəndələrinin, sosi-
al media platformaları istifadəçilərinin, 
eləcə də cinayət prosesi iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırılır ki, ibtidai araşdırma 
məlumatlarının müvafiq icazə olmadan 
yayılması yolverilməz olmaqla cinayət 
qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət 
yaradır. Habelə istintaqa təsir göstərmək, 
cəmiyyətdə qəsdən yanlış fikir formalaş-
dırmaq, qalib Azərbaycan Ordusunun 
nüfuzuna, dövlət orqanlarının fəaliyyətinə 
kölgə salmaq məqsədilə qərəzli surətdə 
təhrif olunmuş məlumatlar yayan şəxslər 
barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər 
görüləcək.

Heydər Əliyev yolu Azərbaycanı gerçək 
müstəqilliyə və tərəqqiyə qovuşdurub
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