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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyevin, birinci xanım
Mehriban Əliyevanın Füzuliyə və Şuşaya səfəri

Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Füzulidə Anım Gününə
həsr olunmuş xatirə lövhəsinin önünə gül dəstələri qoyublar, Vətən
müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

– Bu gün Azərbaycanda Anım Günüdür.
Bütün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin əziz
xatirəsini yad edir. Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət etsin! Şəhidlərimiz Vətən, torpaq uğrunda öz canlarını fəda etdilər. Biz öz şəhidlərimizlə
fəxr edirik. Qəhrəman əsgər və zabitlərimizlə
fəxr edirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı,
biz şəhidlərimizin qanını aldıq. Döyüş meydanında qisasımızı aldıq. Doğma torpaqlarımızı
düşməndən azad etdik, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik.
44 günlük Vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər
edib yumruq kimi birləşərək düşməni doğma
torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əsgər
və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı
sayəsində bu gün biz azad edilmiş torpaqlarda qurub-yaradırıq, şəhərlərimizi, kəndlərimizi
bərpa edirik və həm də şanlı zəfərimizlə fəxr

kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.
Bu gün şəhidlərimizin əziz xatirəsini
yad edərək, bir daha hər birimiz özünə söz
verməlidir, vəd verməlidir, and içməlidir ki, biz
müstəqilliyimizin keşiyində əbədi duracağıq,
biz ərazi bütövlüyümüzün keşiyində əbədi duracağıq. Qoymayacağıq ki, bir daha düşmən
başını qaldırsın, qoymayacağıq ki, bir daha bizim üçün təhdid yaratsın. Əgər bunu görsək,
dərhal hərəkətə keçəcəyik. Əminəm ki, buna
ehtiyac olmayacaq. Çünki ölkəmizin artan gücü,
o cümlədən, hərbi gücü müstəqilliyimizin, rahat
həyatımızın təminatçısıdır, onun qarantıdır.
Bir daha şəhidlərimizə rəhmət diləyərək qeyd
etməliyəm, bildirməliyəm ki, onların əziz xatirəsi
Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır.

Sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva Füzuli rayonuna səfər ediblər.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Füzuli
r ayonunun Qaraxanbəyli kəndində 27 Sentyabr Anım
Gününə həsr olunmuş xatirə lövhəsinin önünə gül

dəstələri qoyublar.
Azərbaycan Prezidenti burada çıxış edib.

edirik. Eyni zamanda, fəxr edirik ki, biz – bu torpaqların sahibləri bu torpaqlara yenidən həyatı
qaytarırıq.
Şəhidlərimizin şərəfinə bu abidə – bu qaya
parçası burada, Qaraxanbəyli kəndinin yaxınlığında ucaldılıb. Qaraxanbəyli kəndi və digər beş
kənd İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk günündə
azad edilmişdir. Qaraxanbəyli, Qərvənd, kənd
Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı – Füzuli rayonunun kəndləri və Cəbrayıl rayonunun kəndləri –
Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndi müharibənin ilk
günündə azad edilmişdir. İlk şəhidləri biz məhz
burada, bu yerdə vermişik. Bu abidənin yanında
düşmənin səngəri yerləşirdi. Bu istiqamətdə beşaltı müdafiə xətti mövcud idi. Azərbaycan əsgəri,
Azərbaycan zabiti bu müdafiə xəttini və bundan
sonrakı müdafiə xətlərini yarmaq üçün ölümə
gedirdi. Sözün əsl mənasında, ölümə gedirdi, öz
canını fəda edirdi ki, üçrəngli Bayrağımız Şuşada və o vaxt işğal altında olan digər bütün torpaqlarda dalğalansın. Öz canını fəda edirdi ki,
Azərbaycan xalqı ləyaqətini bərpa etsin, ədaləti
bərpa etsin və xalqımız öz torpaqlarına qayıtsın.
Bu istiqamətdən düşmənin birinci müdafiə
xəttini yararaq bizim Zəfər yürüşümüz başlamışdır. 44 gün ərzində Azərbaycan Ordusu hər gün
irəliyə gedirdi. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək
irəliyə gedirdi, Zəfərə doğru gedirdi. Bir gün
belə dayanmadı, bir gün belə geriyə addım
atmadı, ancaq irəli getdi, düşməni qova-qova
döyüş meydanında tarixi Zəfər çaldı. 44 gün
ərzində 300-ə yaxın şəhər və kənd düşməndən
azad edilmişdir. Düşmən məcbur olub kapitulyasiya aktını imzalayaraq məğlubiyyətini qəbul
etmişdir və o vaxt hələ işğal altında olan torpaqlardan çıxmağa məcbur olmuşdur.
Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bi-

zim üzərimizə düşüb. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu
tarixi hadisənin həm şahidləriyik, həm də iştirakçılarıyıq. Bizdən sonra gələn nəsillər həmişə
bu şanlı tarixlə fəxr edəcəklər. Biz fəxr edirik ki,
bu torpağın övladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş
meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni
məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq

***
Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə əlaqədar
saat 12.00-da Vətən müharibəsi şəhidlərinin
xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.

AZƏRTAC

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Sentyabrın 27-də Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makron Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.
Fransa Prezidenti sentyabrın 26-da
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla keçirdiyi görüş haqqında dövlətimizin başçısına
məlumat verib.
Prezident
İlham
Əliyev
məlumata
görə təşəkkürünü bildirib. Söhbət zamanı

Azərbaycan–Ermənistan sərhədində baş vermiş toqquşmalar haqqında müzakirə aparılıb.
Prezidentlər Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh danışıqlarının tezliklə başlanması
barədə danışıblar.
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Şuşada Yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət edib, burada
aparılan yenidənqurma və bərpa işləri ilə tanış olublar

Sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa
şəhərində Yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət edib, burada
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılan yenidənqurma və
bərpa işləri ilə tanış olublar.
Prezidentin köməkçisi Anar
Ələkbərov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma görülən işlər
barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, tarixi Yuxarı Gövhər
Ağa məscidində bərpa işləri
2021-ci ilin noyabr ayından başlayıb.
Şuşa şəhəri işğal altında olduğu müddətdə ermənilər tərəfindən
dağıdılmış Yuxarı Gövhər Ağa
məscidində konservasiya və bərpa
işləri ilkin memarlıq üslubuna uyğun olaraq Azərbaycan, İtaliya və
Türkiyə şirkətlərinin konsorsiumu
tərəfindən və “Paşa Holdinq”in
maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Bərpa prosesi Avstriyanın
“Wehdorn Architekten” şirkətinin
nəzarəti ilə aparılır.
Məscidin daxilindən götürülən
məhlul, suvaq, təbii daş, kərpic,
ağac və boya nümunələri təhlil və

düzgün konservasiya üsullarını
əldə etmək məqsədilə Türkiyədəki
Fatih Sultan Mehmet Vəqfi Universitetinin nəzdindəki Ahmet Refik
Ersen Restavrasiya və Konservasiya laboratoriyasına aparılır.
Bu
günədək
məsciddə
möhkəmləndirmə işləri görülüb.
Ermənistanın işğalı dövründə
məscidə edilmiş müdaxilələr aradan qaldırılıb. Fasadlarda və binanın daxilində suvaq işləri başa
çatdırılıb. Minarələrin boya işlərinə
başlanılıb.
Hazırda Şuşa şəhərindən Bakıya gətirilmiş sal qaya parçalarından emalatxanada pəncərə
haşiyələrinin daş kəsimi və fiqur
hazırlanması işləri davam etdirilir.
Bərpa işlərinin 2023-cü ilin
sonunadək
yekunlaşdırılması
nəzərdə tutulur.

AZƏRTAC

Xarici İşlər Nazirliyində Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

FHN-in Akademiyasında 27 Sentyabr
Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında 27 sentyabr Anım Günü ilə
əlaqədar tədbir keçirilib.

Sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyində (XİN) Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
XİN-in
Mətbuat
Xidməti
İdarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, anım tədbirində nazirliyin rəhbər
heyəti, Vətən müharibəsi iştirakçısı,
şəhid ailələri və diplomatiya könüllüləri
iştirak ediblər.
Tədbir Xarici İşlər Nazirliyinin 27
Sentyabr Azərbaycan Respublikasında Anım Günü ilə bağlı bəyanatının
səsləndirilməsi ilə başlayıb. Daha sonra 44 günlük Vətən müharibəsinə həsr
edilmiş videoçarx nümayiş olunub.
Anım tədbirində çıxış edən
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov, iki il bundan öncə sentyabrın
27-də Ermənistanın növbəti hərbi
təxribatının qarşısını almaq məqsədilə

Azərbaycan
Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin cavab tədbirlərinə əl
atdığını və bu əməliyyatın 44 gün
davam edən Vətən müharibəsinin
başlanğıcını qoyduğunu qeyd edib.
Vətən
müharibəsi
nəticəsində
müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
qəhrəman Azərbaycan Ordusunun
həm beynəlxalq hüququ, həm də tarixi
ədaləti təmin etdiyi bildirilib. İşğaldan
azad olunmuş torpaqlarda hazırda
aparılan genişmiqyaslı yenidənqurma
işlərinin bu ərazilərdən onilliklər
öncə zorla didərgin salınmış məcburi
köçkünlərimizin təhlükəsiz şəraitdə
evlərinə geri dönməsinə xidmət etdiyini söyləyən nazir Ceyhun Bayramov,
artıq Azərbaycanın işğaldan azad

edilmiş Zəngilan rayonunun Ağalı
kəndinə ilk ailələrin qayıtdığını diqqətə
çatdırıb. Postmünaqişə mərhələsində
Azərbaycan tərəfindən iki dövlət
arasında
normallaşma
prosesi
istiqamətində bir sıra səylər göstərilsə
də, Ermənistan tərəfinin buna qarşılıq vermədiyi, bu ölkənin mütəmadi
təxribatlara əl atdığı bildirilib. Bu xüsusda, Ermənistanın sonuncu 12-14
sentyabr tarixli təxribatının normallaşma prosesinə, bölgədə sülhün təmin
olunması səylərinə xələl gətirdiyi
vurğulanıb. Nazir Ceyhun Bayramov
tədbirdə iştirak edən şəhidlərimizin
övladlarına üzünü tutaraq, bütün
Azərbaycanın onların ataları ilə, bütün
şəhidlərimizlə fəxr etdiyini söyləyib,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçən
şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib.

Anım tədbirində Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi, Vətən müharibəsi
iştirakçısı, Raket və Artilleriya Qoşunlarının qərargah rəisi, polkovnik
Gülməmməd Rzayev çıxış edib. O,
44 günlük Vətən müharibəsi dövründə
Azərbaycan ərazilərinin işğaldan
azad edilməsi əməliyyatlarında iştirakı ilə bağlı xatirələrini tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. Şanlı Azərbaycan
Ordusunun
döyüş
meydanında
göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan danışan
Gülməmməd Rzayev bundan sonra
da Azərbaycanın suverenliyi və ərazi
bütövlüyünə qarşı hər hansı bir təhdid
yaranarsa, Azərbaycan Ordusunun
bu təhdidlərin qarşısının alınması,
Vətənimizin müdafiəsi üçün qətiyyətli
tədbirlər görəcəyini söyləyib.
Tədbirdən sonra saat 12:00-da
Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyəti
şəhidlərin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik
sükutla yad edib.

Tədbirdə FHN Akademiyasının rəisi general-mayor Baba Salayev, Milli Məclisin deputatı,
Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa
Quliyev, ali təhsil ocağının professor-müəllim
heyəti və kursantlar iştirak edib.
Əvvəlcə, tədbirdə Dövlət Himni səsləndirilib,
torpaqlarımızın azadlığı və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Fövqəladə Hallar
Nazirliyi Akademiyasının rəisi general-mayor
Baba Salayev qeyd edib ki, 2020-ci il sentyabrın
27-də Ermənistanın Azərbaycana qarşı başlayan
növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq müzəffər
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin əmri
ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusu genişmiqyaslı
əks-hücum əməliyyatına başladı və cəmi 44 gün
ərzində düşmən üzərində qətiyyətli qələbə qazandı. B.Salayev bu tarixi uğura görə qəhrəman
şəhidlərimizə, qazilərimizə və müzəffər Ali Baş
Komandan cənab Prezident İlham Əliyevə
borclu olduğumuzu söyləyib. Qəhrəman
şəhidlərimizin qanı bahasına başa gəlmiş bu
qələbə ilə Azərbaycan xalqı misli görünməmiş
şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq, özünün
qalib xalq olduğunu bütün dünyaya sübut etdi.

Milli Məclisin deputatı Musa Quliyev böyük
zəfərlə başa çatan Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin tarixi əhəmiyyətindən bəhs
edərək bildirib ki, ölkə başçısı tərəfindən həyata
keçirilən düşünülmüş və uzaqgörən siyasətin,
vaxtında atılan müdrik addımların nəticəsidir ki,
biz bu gün qalib ölkəyik. O, qeyd edib ki, qələbəni
xalq, lider və ordu birliyi qazandı. Bu dövrdə xalqın hər bir nümayəndəsi orduya öz töhfəsini verdi. O, gənclərin də üzərinə böyük məsuliyyətin
düşdüyünü diqqətə çatdırıb, 44 günlük savaşda
gənclərin rolunun həlledici xarakter daşıdığını
diqqətə çatdırıb.
Sonra akademiyanın “Həyat fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi” fakültəsinin III kurs kursantı Cəsur
İsgəndərli Vətən müharibəsində Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasətin nəticəsində qazanılan zəfərdən,
Azərbaycan xalqının birliyindən, ordumuzun
qüdrətindən və qəhrəman oğulların igidliyindən
danışıb.
Tədbir zamanı böyük zəfərə həsr olunan
videoçarx nümayiş etdirilib.
Qeyd edək ki, Anım Günü saat 12:00-da akademiyanın ərazisində şəhidlərimizin əziz xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

“Xalq qəzeti”
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Anım Günü YAP-ın nümayəndələri ulu öndərin məzarını və
ilə əlaqədar Füzuli rayonundan paylaşım edib
Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət ediblər
Sentyabrın
27-də
Yeni
Azərbaycan Partiyasının (YAP)
nümayəndələri Anım Günü
ilə əlaqədar Fəxri xiyabanda
müasir müstəqil dövlətimizin
memarı
və
qurucusu,
xalqımızın ümummilli lideri
Heydər
Əliyevin
məzarını
ziyarət edib, önünə əklil və gül
dəstələri qoyub, ulu öndərin
əziz xatirəsini ehtiramla yad
ediblər.
Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik
Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anılıb,
məzarı üzərinə tər güllər düzülüb.
Sonra hər iki Şəhidlər xiyabanı ziyarət
olunub, “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə
əklil qoyulub. Ölkəmizin müstəqilliyi və
suverenliyi uğrunda canlarını qurban
vermiş Vətən övladlarının, Birinci Qara-

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində 27 Sentyabr Anım Günü
ilə əlaqədar Füzuli rayonundan paylaşım edib. AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir: “Anım Günü. Füzuli rayonu.
27.09.2022”.

Mehriban Əliyeva:

Uca Tanrıdan
şəhidlərimizə rəhmət,
onların ailələrinə
güc və səbir diləyirəm

məzarlarının önünə gül dəstələri qoyulub.

“Xalq qəzeti”

Anım Günü ilə bağlı şəhidlərimizin xatirəsi
Ədliyyə Nazirliyində ehtiramla yad edilib

Ölkə Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə böyük qələbə ilə başa çatan Vətən müharibəsində
ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəman
övladlarımızın şücaəti xalqımız tərəfindən daim yüksək
qiymətləndirilir, şəhidlərimizin xatirəsinə dərin ehtiram əlaməti
olaraq dövlətimizin başçısı tərəfindən 27 sentyabr Azərbaycanda
Anım Günü təsis edilib.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyeva rəsmi tviter, feysbuk, instaqram
hesablarında 27 Sentyabr Anım Günü ilə əlaqədar
paylaşım edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
“Uca Tanrıdan şəhidlərimizə rəhmət, onların ailələrinə güc və
səbir diləyirəm!”

Anım Günü ilə əlaqədar Azərbaycan
Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib
Azərbaycan Respublikası Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi plana
əsasən, sentyabrın 27-də Anım Günü ilə əlaqədar Azərbaycan
Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib.
Müdafiə
Nazirliyinin
mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
plana uyğun olaraq, hərbi qulluqçular
Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib,
şəhidlərimizin məzarları üzərinə gül
dəstələri düzərək xatirələrini ehtiramla
yad ediblər.

bağ və Vətən müharibələrində şəhidlik
zirvəsinə ucalmış qəhrəmanlarımızın
xatirələri
ehtiramla
yad
olunub,

Tədbirlər çərçivəsində hərbçilər
üçün Vətən müharibəsinə həsr olunan
sənədli filmlər və videoçarxlar nümayiş
etdirilib, hərbi qulluqçularımız müxtəlif
bölgələrdə ağacəkmə aksiyasında iştirak edib.
Tədbirlərdə
müzəffər Ali
Baş

 omandanın rəhbərliyi ilə rəşadətli
K
Azərbaycan
Ordusunun
qazandığı
şanlı qələbənin tarixi əhəmiyyətindən,
xalqımızın qələbədəki rolundan, döyüş
iştirakçılarının igidlik və qəhrəmanlıq
nümunələrindən, eləcə də şəhidlərimizin
əziz xatirələrindən danışılıb.
Anım Günündə, həmçinin şəhid
ailələri və döyüşlərdə sağlamlıqlarını
itirən hərbçilərimiz ziyarət edilib.

Ədliyyə
Nazirliyinin
mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bununla bağlı Ədliyyə Nazirliyində və struktur qurumlarda anım tədbirləri keçirilib,
nazirliyin rəhbərliyi və kollektivi tərəfindən
II Fəxri xiyabanda Vətən müharibəsi
qəhrəmanlarının, o cümlədən, şəhid
ədliyyə işçisi Ruhin Xəlilovun məzarı
ziyarət olunaraq əklillər qoyulub, əziz
xatirələri ehtiramla yad edilib.
Bu
ərəfədə
ədliyyə
naziri
Fikrət
Məmmədov
respublikamızın
bölgələrində
olarkən
Ermənistanın
ölkəmizə son hərbi təxribatının qarşısını alarkən şəhid olmuş hərbçilərimizin
ailələrini ziyarət edərək dərin hüznlə başsağlığı verib, qayğıları ilə maraqlanıb.
Nazirlikdə keçirilən anım tədbirində
saat 12:00-da şəhidlərimizin əziz xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Ədliyyə
naziri
çıxış
edərək
Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali

Nazir Vətən müharibəsi iştirakçılarının və şəhid ailələrinin daim yüksək
dövlət qayğısı ilə əhatə olunduğunu,
sosial müdafiəsinin və rifahının yaxşılaşdırılması ilə bağlı ardıcıl tədbirlər görüldüyünü bildirib, onlara həssas münasibət
göstərilməsinin hər kəsin vətəndaşlıq
borcu olduğunu diqqətə çatdırıb.
Anım Günü ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən şəhid ailələri və haBaş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
zırda
müalicə
olunan
düşmənin
ilə
Vətən
müharibəsində
böyük
təxribatlarının
qarşısını
alarkən
yaraqələbəmizin qazanılmasında ordumulanmış
hərbçilərimiz
ziyarət
olunub,
zun qəhrəmanlığından və şücaətindən
bəhs edib, xalqımızın Vətən uğrun- sovqatlar təqdim edilib, yerli ədliyyə orda canlarını fəda etmiş əsgər və qanları tərəfindən onlara hüquqi xidmət
zabitlərimizin ruhuna daim ehtiram göstərilib.
Tədbirlər
çərçivəsində
gənc
göstərdiyini vurğulayıb.
əməkdaşlar
və
könüllülərlə
şəhid
ailəsi
Qeyd olunub ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu ordu quru- və müharibə veteranlarının iştirakı ilə göculuğu ölkə başçısı tərəfindən müasir rüş keçirilib, ənənəvi qanvermə aksiyası
çağırışlara uyğun həyata keçirilərək təşkil olunub.
Nazirliyin
muzeylərində
böyük
daim möhkəmlənən silahlı qüvvələrimiz
qələbəmizə,
şəhidlərimizin
xatirəsinə
Vətənimizin keşiyində ayıq-sayıqlıqla dayanaraq Ermənistanın təxribatlarının qar- həsr olunan ekspozisiyalarla tanışlıq
şısını qətiyyətlə alır. Bu gün dövlətimizin olub, kinozalda filmlər, slaydlar nümabaşçısının rəhbərliyi və Birinci vitse- yiş etdirilib, ədliyyə işçiləri və hakimlər
prezident Mehriban xanım Əliyevanın tərəfindən mətbuatda çıxışlar edilib, infəal iştirakı ilə bərpa-quruculuq işləri ternet saytda, o cümlədən, “Qarabağ
aparılmaqla azad edilmiş ərazilərimiz Azərbaycandır!” platformasında, sosial
dirçəlir, soydaşlarımız öz dədə-baba şəbəkə hesablarında məlumatlar paylaşılıb.
yurdlarına qayıdırlar.

Baş prokuror Kamran Əliyev Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının 27-ci illik iclasında çıxış edib
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyevin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyasının (BPA) İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası,
27-ci illik konfransı və ümumi yığıncağında iştirak etmək
məqsədilə Tbilisidə işgüzar səfərdədir.
Tədbirin açılış mərasimində
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili qonaqları salamlayaraq
konfransın işinə uğurlar arzulayıb.
Plenar sessiyada çıxış edən
Baş prokuror Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmiz
tərəfindən regional və qlobal
səviyyədə COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə beynəlxalq
həmrəyliyin
gücləndirilməsi
məqsədilə irəli sürülmüş zəruri
təşəbbüslər və atılmış əməli addımlar haqqında danışıb, əldə
olunmuş̧ uğurlu nəticələr barədə
tədbir iştirakçılarına məlumat verib.
Tədbir çərçivəsində, həmçinin
Baş Prokurorluğun Beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq idarəsinin rəisi Erkin Əlixanov "Cinayət ədliyyəsinin
rəqəmsallaşdırılması" mövzusunda çıxış edərək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 may 2021ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılmış
“Elektron prokurorluq” informasiya
sisteminin tətbiqi ilə bağlı tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıb.
Azərbaycanın Gürcüstandakı

səfiri Faiq Quliyev konfransda iştirak edib.
Konfrans çərçivəsində Baş
prokuror Kamran Əliyev bir sıra
ikitərəfli görüşlər keçirib.
Türkiyənin Baş prokuroru Bekir Şahinlə keçirilmiş geniş tərkibli
görüşdə ilk öncə Vətən uğrunda
canlarından keçmiş şəhidlərimizin
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilib.
Kamran Əliyev tarixən xalqlarımızın milli köklərə söykənən
əlaqələrin hər iki qardaş ölkənin
dövlət
başçılarının
apardıqları uzaqgörən xarici siyasət
nəticəsində
etibarlı
strateji
əməkdaşlıq səviyyəsinə qalxmaqla
dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə
əsaslandığını xüsusi vurğulayıb.
Bekir Şahin öz növbəsində 2023-cü
ildə Türkiyədə keçirilməsi nəzərdə
tutulan Assosiasiyanın 1-ci PanAvropa
Konfransına
hazırlıq
çərçivəsində Azərbaycanın Baş
Prokurorluğu tərəfindən göstərilən
dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib.
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Baş prokuroru Şeyx Səud

Əl-Müaciblə keçirilmiş görüş zamanı Baş prokuror Kamran Əliyev
dövlətlərimiz arasında dostluq
və əməkdaşlıq münasibətlərinin
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə
yüksəldiyi bildirərək Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığının Baş Prokurorluğu və Korrupsiyaya qarşı
mübarizə və Nəzarət qurumu ilə
əməkdaşlığın genişlənməsinin hər
iki dövlətin hüquq-mühafizə orqanlarının mənafeyi üçün xidmət
edəcəyini vurğulayıb.
Şeyx Səud Əl-Müacib öz
növbəsində cari ilin may ayında
ölkəmizə işgüzar səfəri zamanı
aparılmış müzakirələrin iki qurum

arasında əlaqələrin gələcək inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib.
Daha sonra Litva Respublikasının Baş prokuroru Nida Qrunskiene ilə ikitərəfli görüş keçirilib. Baş
prokuror Kamran Əliyev hazırda
Litvanın aidiyyəti qurumları ilə “Avropa Qonşuluq Aləti” çərçivəsində
reallaşdırılan
“Azərbaycanda
əmlakların bərpası və idarə
edilməsi sistemində islahatlara
dəstək” adlı “Tvinninq” layihəsi
üzrə Litvanın bu sahədə əldə etdiyi
qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinin
Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğu üçün önəmli oldu-

ğunu vurğulayıb. Nida Qrunskiene Litva Respublikası tərəfindən
Azərbaycanla
əlaqələrə
böyük əhəmiyyət verildiyini və
münasibətlərin müvəffəqiyyətlə inkişaf etdiyini vurğulayıb.
Monqolustanın Baş prokuroru
Jargalsaixan Banzragç ilə keçirilmiş ikitərəfli görüş zamanı Baş
prokuror Kamran Əliyev iki qurum
arasında cinayətkarlıqla və korrupsiya ilə mübarizə sahəsində
əməkdaşlığın
genişlənməsinin
zəruri
olduğunu
vurğulayıb.
Görüşdə cari ilin oktyabr ayının
sonlarında Monqolustanın Baş
prokuroru Jargalsaixan Banzragç

və Müstəqil Antikorrupsiya qurumunun rəhbəri Daşdavaa Zandraanın Bakıya nəzərdə tutulan səfəri
ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparılıb.
Bundan başqa, Baş prokuror Kamran Əliyevin Sinqapur Respublikasının Baş prokuroru Lüsyen Vonqla görüşü
keçirilib. Kamran Əliyev həmkarına
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi strateji kursun və dövlət
siyasətinin prioritetlərinə uyğun
olaraq ölkədə korrupsiyaya qarşı sistemli mübarizənin aparılması istiqamətində görülən işlər

və həyata keçirilən islahatlar
barədə ətraflı məlumat verərək,
ölkəmizin Sinqapurun korrupsiyaya qarşı mübarizədə əldə olunmuş
müsbət nailiyyətlərin gələcəkdə
öyrənilməsi və təcrübədə tətbiq
edilməsində maraqlı olduğunu
bildirib. Lüsyen Vonq ölkəmizin
iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf
etməsindən məmnun olduğunu
bildirib. Görüşdə iki qurum arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin
genişlənməsinə dair razılıq əldə
edilib.
Həmçinin səfər çərçivəsində
Baş prokuror Avropa Birliyinin
Cinayət Ədliyyəsi üzrə Əməkdaşlıq
Agentliyinin (Eurojust) prezidenti
Ladislav Hamranla görüşüb. Kamran Əliyev milli qanunvericilik
sahəsində Avropa İttifaqına daxil
olan ölkələrin qabaqcıl təcrübəsinin
öyrənilməsinin önəmli olduğunu
bildirib. Görüşdə maraq kəsb edən
bir sıra digər məsələlər üzrə, o
cümlədən cinayət işləri üzə hüquqi
yardım sahəsində əməkdaşlığın
əhəmiyyəti müzakirə edilib.
Baş Prokurorluğun nümayəndə
heyətinin Gürcüstana işgüzar
səfəri davam edir.

Xətayi ƏZIZOV
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Tbilisi

4

28 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə

Baxın, görün, mənfur düşmən hansı vəhşiliklər törədir – evləri
yandırırlar, məktəbləri yandırırlar, ağacları qırırlar, elektrik
xətlərini qırırlar. Bütün dünya bunu görür, bütün aparıcı beynəlxalq
kanallar bunu göstərir. Nə vicdan var, nə utanmaq var, nə əxlaq var.
Ona görə İkinci Qarabağ müharibəsində qazanılmış qələbə böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bu, təkcə Azərbaycanın öz doğma torpaqlarının işğalçılardan azad edilməsi məsələsi deyil. Bu, eyni zamanda,
bütün dünyaya, bütün işğalçılara göstərir ki, onların sonu bax, belə
ola bilər. İşğalçıların, qəsbkarların sonu belə olacaq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Füzuli şəhəri, 16 noyabr 2020-ci il

Bizim olan bizə qalacaq
övlət başçımızdan bu fikirləri eşitmək nə qədər xoş idi,
İlahi! Amma tək budurmu? Əlbəttə, yox. İlham Əliyev 50
milyonluq Azərbaycan xalqının üstündən “məğlub millət”
adının götürülməsinə nail olub. Ali Baş Komandanımız yüz minlərlə
soydaşımızı qaçqın, köçkün adını daşımaqdan xilas edib. O, bizim hər
birimizin qamətinin düzəlməsinə, dövlətimizin nüfuzunun qeyri-adi
dərəcədə artmasına, onlarca məscidimizin təhqirlərdən qurtulmasına,
yüzlərcə tarixi-mədəni abidəmizin düşmən saxtakarlığından
təmizlənməsinə zəmin yaradıb. İlham Əliyev Azərbaycanın çaylarını,
bulaqlarını, dağlarını, bağlarını, əkin-biçin sahələrini mənfur düşmənin
murdar nəfəsindən təmizləyib.

D

Bəs bunun müqabilində düşmən
tərəf – otuz il alçaqlıq və şərəfsizliklə
məşğul olan Ermənistan nə “qazanıb?”
Bu sualın cavabını dövlət başçımız

İkinci Qarabağ müharibəsi qurtarandan
cəmi on gün sonra vermişdi: “Biz bütün dünyaya göstərmişik ki, yenilməz
xalq Azərbaycan xalqıdır, müzəffər ordu

Azərbaycan Ordusudur. Erməni mifini
məhv etdik, erməni uydurmalarını məhv
etdik, onları yerinə oturtduq, onlar bizim
qabağımızda diz çöküblər və onlar bundan sonra bu damğa ilə yaşayacaqlar,
rəzalət damğası ilə yaşayacaqlar. Biz
isə bundan sonra qürur hissi ilə yaşayacağıq – müzəffər xalq kimi, güclü dövlət
kimi, yenilməz ordu kimi, güclü iradə sahibi kimi”.
…1998-ci ilin may ayı idi. Lefkoşada
Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti Rauf Denktaş bizi – azərbaycanlı
jurnalistləri
qəbul
edirdi.
Söhbət
vətənpərvərlikdən,
yurdsevərlikdən
düşəndə Prezident bir qədər “ehtiyatlı görkəm alaraq” soruşdu ki, aranızda
işğal edilmiş Qarabağda doğulub böyümüş kimsə varmı? Fazil Abbasov
Cəbrayıldan olduğunu dedi, Elxan Şahinoğlu isə atasının Ağdamda doğulub
böyüdüyünü söylədi.
Şimali Kipr Prezidenti gülümsündü:
“Türk xalqları öz torpaqlarının kiminsə
ayağı altında qalması ilə qətiyyən barşmazlar. Dövlətiniz iradəli, əzmlidir. Siz
dövlətin yanında olsanız, həmin torpaqların hamısını azad edəcəksiniz. O zaman bilirsinizmi nə baş verəcək?”
Biz o zaman bugünkü zəfəri proqnozlaşdıra bilmədiyimizə görə hamımız
susduq. Prezident öz sualına özü cavab verdi: “O zaman həmin torpaqlara
Azərbaycan ab-havası, türk ruhu qayıdacaq. O yurdlarda sizin səsiniz eşidiləcək.
O yer, o səma sizi salamlayacaq.”
Biz hamımız “İnşallah!” – dedik,
amma, mən nəinki orada, hətta həmin
söhbəti “Xalq qəzeti”nin oxucularına
təqdim edəndə də ürəyimdə düşünürdüm ki, bunlar türk qardaşımızın arzusundan doğan xəyallardır. Sən demə,
həmin fikirlər xəyal deyilmiş.

A

radan keçən iki il heç yaşanmamış kimi, yenidən 2020-ci ilə,
daha dəqiq desək, 27 sentyabra qayıtsaq, bir neçə saat içində
aldığımız xəbərləri xatırlamaq, lazım gələrsə, xatırlatmaq yerinə
düşərdi. Bəli, bir çoxumuz Vətən müharibəsindən iki il keçdiyinə
inana bilmir. Əlbəttə, bunun bir çox səbəbi var. Səbəblərdən biri,
təbii ki, pandemiyadır. Belə ki, 2020-ci il insanlar üçün zamanın
necə keçdiyi bəlli olmayan, təqvimlərin önəmini itirdiyi ev şəraitində
ötdü. Belə olan halda dünya sivilizasiyası üçün 2020, hətta 2021-ci
illər yaşanılmamış kimi hiss edilir. İkinci bir səbəb isə bizim otuz
illik həsrətimizin, əslində, sivil insanların heç gözləmədiyi vaxtda,
bəzi şovinistlərin ümidini itirdiyi və xalqı da ümidsizləşdirdiyi bir
zamanda, həm də cəmi 44 gün içində torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi oldu.
Azərbaycan Ordusu irəliləyir... 44
gün ərzində yaşadıqlarımızı, hətta o
günlərin şahidlərinə, mənimlə birlikdə
eyni xəbərləri izləyən, Prezident İlham
Əliyevin xalqa açıqlamalarını gözləyən
insanlara belə, tam mənası ilə, izah
edə bilməyəndə anlayıram ki, biz də
90-cı illərin əvvəllərində Qarabağda
yaşananları tam olaraq başa düşə
bilməmişik.
İndi gəlin, həmin günləri və yaşanan
hadisələri, xalqın yox, ön cəbhədə savaşan, şəhidlik zirvəsinə ucalan, qazi
olan qəhrəmanların gözündən oxuyub təsəvvür etməyə çalışaq. İnsanlar
doğulur, böyüməyə başlayır, təhsil alır,
kimliyini, milliyyətini və Vətənini öyrənir.
Azərbaycan xəritəsini ilk dəfə görən
böyük bir nəsli – “Ata, bəs bura nə
üçün qırmızı rəngdədir”– sualını verib,
barmağını Azərbaycan xəritəsindəki
işğal olunmuş torpaqlara tuşlayan,

sualı ünvanladığı insanlardan cavab
gözləyən körpə uşaqları xəyal edin.
Gündəliklərinin birinci səhifəsində,
kitablarında, sinif otaqlarında, hətta
dəftərlərində işğal tarixləri olan, bu işğal
tarixləri əzbərlətdirilən uşaqları düşünün. Torpaqlarının nə üşün işğal edildiyini anlaya bilməyən, xalqının bu qədər
işgəncəyə və zülmə hansı səbəbdən
məruz qaldığını dərk etməyən həmin
o uşaqlar tarixi dəyişmək, düşməndən
intiqam almaq və torpaqlarını işğaldan
azad etmək fürsəti ilə qarşılaşanda nə
hiss etməli idilər?
Azərbaycan
Ordusu
Vətən
müharibəsində təkcə ermənilərin uzun
illərdir yaratdığı cəfəngiyyatları məhv
etmədi, həm də onların bir qərinəyə yaxın müddət ərzində qurduqları müdafiə
istehkamlarını
divarın
küncündən
təmizlənən hörümçək toru kimi silibsüpürdü. Ermənilər qaçır, ermənilər

xalqımızı arzularına
qovuşduran şərəf günü

Sən demə, Prezident İlham Əliyev
həmin arzuların hamısını günün reallıqlarına çevirəcəkmiş. Dövlət başçımızın
müharibənin başa çatmasından bir həftə
sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərə
getməsi, yad qüvvələrin eybəcər bir ad
verdiyi Suqovuşanın adını bərpa etməsi,
Xudafərin körpüsünün yanında Arazın
suyu ilə əl-üzünü yuması, Zəngilanda
məscidin bərpasının təməlini qoyması, Cıdır düzündə Novruz paxlavası ilə
çay içməsi – bütün bunlar Qarabağa
və Şərqi Zəngəzura Azərbaycan abhavasının, türk ruhunun qaytarılması idi.
Ancaq mənə elə gəlir ki, dövlət
başçımızın işğaldan azad edilmiş rayonlardan birində bu yerləri viranəyə
çevirmiş vəhşi toplumun dilində yazılmış yol göstəricini çıxartdıraraq, həmin
dəmir parçasını şəxsən özünün tapdalaması, ayaq altına atması təsadüf və
ya sıradan olan bir fakt deyildi. Cənab
Prezident həmin addımıyla dünyaya
sübut edirdi ki, biz Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurdan Azərbaycan izlərini yox
etmək istəyənlərin bütün məram və
məqsədlərini ayaq altına atdıq.
… Həmin faktdan sonra bizi qarşıda “Zəfər yolu”nun açılması, Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının istifadəyə
verilməsi, Zəngilanda “ağıllı kənd”in
öz sakinlərini qəbul etməsi kimi tarixi
hadisələr gözləyirdi. Həmin hadisələrə
də şahidlik etdik.
Bəli, Şuşada Füzulidə, Ağdamda
keçirilən çoxsaylı yerli və beynəlxalq
tədbirlərin iştirakçıları dəfələrlə etiraf
ediblər ki, Qarabağa Azərbaycan əhvalruhiyyəsi, ab-havası, ruhu qayıdıb. Böyük Qayıdışlar isə hələ qabaqdadır.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Onlar yurdu xilas etməyə getmişdilər...
Hər şey o qədər sürətli yaşandı
ki... Şəhid xəbərləri, işğaldan azad
edilən torpaqların müjdəsi, Azərbaycan
Ordusunun
irəliləyişi,
Şuşa
və
əlbəttə ki, düşmənin kapitulyasiyası.
Böyüklərindən qəhrəmanlıq hekayələri,
bəzən I Qarabağ müharibəsi ilə bağlı
kədərli və qan donduran hadisələrin sorağını eşidən, vətənpərvər ruhda, torpaqlarını işğaldan azad etmək yanğısı
ilə böyüyən 1990-cı illərin sonları, 2000ci illərin əvvəllərində doğulan böyük bir
nəsil bu səfər öz şanlı tarixini yazmaq
üçün Qarabağa, hər zaman adını eşidib
ürəyimizin burxulduğu həmin o torpaqlara gedirdi...
Hər şey, məhz elə bu cür başladı.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
xalqı 1994-cü ildə imzalanan atəşkəs
müqaviləsindən sonra, yüzlərlə, hətta
minlərlə dəfə eşitdiyi bir xəbərlə oyandı:
Ermənistan silahlı birləşmələri atəşkəs
rejimini pozub, mövqelərimiz atəşə tutulub və bu qəbildən xəbərlər. O günü
yaxşı xatırlayırıq. Sanki ayrı bir ab-hava
var idi. Böyük müjdələrin carçısı olacaq bu anonslar ara vermir, düşmənin
təxribat xəbərləri radiolardan, televiziyalardan insanların söhbətlərinə,
gözlərindəki narahatlığa sıçrayırdı.
Amma budəfəki təxribat irimiqyaslı
idi. Ermənilər yenəmi torpaq sevdasına düşmüşdü, yoxsa gözdağı vermək
niyyətində idilər, bunu Allah bilər. Lakin
Ali Baş Komandanın bildiyi, gördüyü
və hazırladığı başqa idi. Bakı vaxtı ilə,
təxminən, 14:00 radələrində əvvəlcə
Azərbaycan Ordusunun genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatına başlaması
xəbəri, ardınca işğaldan azad edilən
ilk kəndlərin və yaşayış məntəqlərinin
müjdəsi xalqın nigaranlığına son qoydu.
İnsanlar bir-birinə baxır, sanki işğaldan azad etmək sözünün nə mənaya
gəldiyini başa düşmürdülər. Elə mən
özüm də... Heç görmədiyim, istirahət
etmək üçün belə yaşımın çatmadığı
sorağını böyüklərdən, kitablardan və
filmlərdən xəbər aldığım, hər zaman
şəkillərdən gördüyüm kəndlər, şəhərlər,
yüksəkliklər işğaldan azad edilirdi.
Həmin günlərdə qəlbinin dərinliklərində,
bəlkə də, heç vaxt Vətən sözünün
mənasını başa düşməyən, bu məfhumu
ruhu ilə hiss etməyən insanlar belə
gözlərində və ürəklərində nəhəng bir
alovla, həsrətli və qayğılı duyğularla
cəbhədən gələn xəbərləri gözləyir, bunun sənin, mənim deyil, hər kəsin savaşı olduğunu anlayırdılar.

27 Sentyabr –

geri çəkilir, məğlub olduqlarını qəbul
edirdilər. Prezident İlham Əliyev demək
olar ki, hər gün xalqa açıqlamalar verir, işğaldan azad edilən torpaqların
siyahısını insanlar üçün şəxsən özü
oxuyurdu. Prezident İlham Əliyevin
sentyabrın 27-dəki çıxışı isə əminəm
ki, Azərbaycan xalqının yaddaşında
əbədi olaraq qalacaq. Belə ki, həmin
gün Azərbaycan Ordusunun əkshücum əməliyyatına başladığını xalqa
bildirən dövlət başçısı qürurla və böyük
qətiyyətlə bildirmişdi ki, bu əməliyyat,
30 ilə yaxın davam edən işğal prosesinin sonu olacaq. Torpaqlarımız işğaldan
azad ediləcək və insanlar öz doğma
ata-baba yurdlarına geri qayıdacaqlar.
Bu qətiyyət, bu inam Azərbaycan xalqının da qəlbində alova çevrildi, inamımıza inam, iradəmizə iradə qatdı. Xalq
Prezidentinin ətrafında birləşdi. İnsanlar, hətta tələbə olduğuna və ya sağlamlığına görə əvvəllər hərbi xitmətdə
olmayan cavanlar belə könüllü şəkildə
ön cəbhəyə getməyə can atır, bir qarış
Vətən torpağı üçün gözlərini qırpmadan
canlarından keçəcəklərini bildirirdilər.
Həqiqətən də, həmin günləri yaşamadan anlamaq, həmin hissləri sonradan
eşidib duymaq mümkün deyil. Biz bütöv
bir xalqın, siyasi görüşündən, dinindən,
bölgəsindən, sosial mövqeyindən asılı
olmayaraq birləşdiyinin, bütünləşdiyinin
şahidi olduq. Biz tarix boyu eşitdiyimiz azadlıq, hərəkatlarını, hürriyyət
dastanlarını cəmi 44 günün içində öz
gözlərimizlə gördük. Anladıq və bütün
dünyaya anlatdıq ki, Azərbaycan xalqı
heç vaxt işğalla barışmayıb, bu torpaqlar üçün can verməyə də, can almağa
da hazırdır.
Əlbəttə, son illərdə ordu quruculuğu
sahəsində görülən işlər, həyata keçirilən
islahatlar, ordumuzun maddi-texniki bazasının yenilənməsi, gücləndirilməsi,
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin dünyanın ən müasir silahları ilə təchiz
edilməsi qələbəmizi şərtləndirən əsas
səbəblərdən idi. Lakin unutmaq olmaz
ki, ordumuzun şəxsi heyəti hər bir addımında evində olduğunu, evinə, doğma yurduna qayıtdığını hiss edir, haqq
üçün savaşdığını dərk edirdi. Bu yazını “Babək” filmindən dillər əzbəri olan
cümlələrlə bitirmək istəyirəm: “Azadlıq,
istər acı olsun, istər şirin, yalnız o idi
“bizi” döyüşdən-döyüşə aparan!”.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”
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sentyabr şanlı tariximizin Vətən müharibəsi adlı qürur və fəxarət dolu
səhifəsinin yazılmağa başlandığı gündür. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il
2 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən, təsis edilən bu tarixi 2 ildir ki, Anım Günü
kimi qeyd edirik. Həmin gün torpaqlarımızın azadlığı uğrunda həlak olmuş, şəhidlik
zirvəsinə ucalmış övladlarımızın xatirəsinə dərin ehtiramımızı bildirir, canlarından
keçmiş igidlərimizin misilsiz fədakarlıqlarını xatırlayır, onların müqəddəs ruhları
qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik.

Bizə başımızı dik tutmağı öyrədənlərin
qarşısında baş əyməkdən böyük ehtiram
nümunəsi yoxdur. Biz onlardan öyrənirik və
öyrənəcəklərimizin, öyrənməli olduqlarımızın
hələ çox hissəsi gələcəkdə özünə vətəndaşlıq
hüququ qazanaraq tariximizin bir parçası olmaq üçün gözləməkdədir. Nəzərə alaq ki, 27
sentyabrla bağlı hələ çox dərin mətləblər açılmayıb.
27 sentyabr tarixi həm də nəsillərə miras
qalacaq qəhrəmanlıq salnaməmizdəki misilsiz qədirbilənlik nümunəsidir. Bu nümunə
milli dövlətçilik məfkurəsinin, əsası ulu
öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş azərbaycançılıq fəlsəfəsinin təntənəsidir.
Bu fəlsəfə güzəşt tanımır, torpaqdan pay
verilməsinin mümkünsüzlüyünü vurğulayır.
Ümummilli lider vaxtilə necə də gözəl demişdi:
“Ya ayağa qalxıb torpaqlarımızı azad etməli,
ya məhv olmalı, ya da millət olmadığımızı etiraf etməliyik”.
27 sentyabr tarixi elə bir örnəkdir ki, onda
Vətənimiz Azərbaycanı tam, bütöv görmək
əzmi yaşayır. Bu örnək gələcək nəsillərə
torpaq-yurd sevgisini aşılayan ideya qaynağımızdır. Bu qaynaqda xalqımızın qədim
keçmişdən bəri qoruyub saxladığı, taleyin acı
hökmü ilə əzilmiş, ancaq sınmamış ruhunun
üsyanı var. Cəmi 44 günə özünün müqəddəs
hədəflərinə çatan milli qeyrət üsyanının...
Bəli, 27 sentyabr ruhumuzun, milli kimliyimizin 30 ilə yaxın müddətdə uğradığımız
ədalətsizliklərə, üzləşdiyimiz haqsızlıqlara
üsyan tarixidir. Bu tarix bizi “torpağı əlindən
alınmış zavallı toplum” obrazından qurtardı.
Biz torpağı, yurdu qəsb olunan əhalidən bütöv, mübariz xalqa çevrilmək üçün 44 günlük mücadilə yoluna çıxdıq. Birinci gündən
qalibiyyətimizlə, zəfərimizlə, ilk növbədə,
özümüzə inamımızı qaytardıq. Bir xalq üçün
özünün olana sahiblənməkdən böyük qürur
və fəxarət hissi yoxdur. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin də söylədiyi kimi: “Dünya
bilməlidir, o cümlədən, Ermənistan bilməlidir
ki, biz heç vaxt torpaqlarımızın bir qarışını da
heç kəsə verməyəcəyik”.
27 sentyabr dünyanın da Azərbaycan
dövləti, Azərbaycan türkləri ilə bağlı bilməli,
yadda saxlamalı olduğu tarixdir. Ulu öndərin
siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi
ilk gündən başlayaraq nüfuzlu beynəlxalq
toplantılardakı bütün çıxışlarında dünya

ictimaiyyətinə, xaricdəki erməni havadarlarına
şanlı tarixi günümüzün yaşanacağının anonsunu vermiş, ərazi bütövlüyümüzün bərpasına
yönələn bütün mümkün vasitələrdən yararlanacağımıza dair xəbərdarlıqlar etmişdi.
Azərbaycan liderinin bu istiqamətdəki
saysız-hesabsız fikirlərinin hər biri dəyərlidir.
Ancaq düşünürəm ki, Ermənistan üçün 27
sentyabr fəlakətinə aparan yola məhz həmin
gün çıxılmışdı – 2019-cu ilin oktyabrın 3-də.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində “Valday”
Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik plenar sessiyasında olduqca qətiyyətli şəkildə
bildirmişdi: “Qarabağ Azərbaycandır və nida
işarəsi!”.
Dövlət başçımız müharibənin başlanmasına bir neçə gün qalmış da xəbərdarlıq etmiş, işğalçı ölkəni qəflət yuxusundan ayılmağa səsləmişdi: “Ermənistanın indiki rəhbərliyi
məsuliyyətsizdir, addımlarının nəyə gətirib çıxara biləcəyini düzgün təhlil edə bilmir”.
27 sentyabr Azərbaycan Prezidentinin
təkcə Ermənistana deyil, bütövlükdə, dünya
erməniliyinə vurduğu son dərəcə ağır siyasi
və hərbi zərbənin başlanğıc günü oldu. Cənab
İlham Əliyev müharibə müddətində şəxsi
keyfiyyətlərindəki qətiyyətin, dönməzliyin
diplomatik bacarıq və səriştə ilə vəhdətini
nümayiş etdirərək bildirmişdi: “Biz “bunu dayandırın, biz işləyəcəyik, danışıqlar aparacağıq, yardım edəcəyik” kimi bəyanatlara qulaq
asmaq mövqeyində deyilik. Biz bunu dəfələrlə
eşitmişik. Bizim daha 30 il gözləməyə vaxtımız yoxdur. Münaqişə indi həll olunmalıdır”.
Bu məqamda, 44 günlük Vətən müharibəsi
zamanı Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
özündə böyük mənəvi təsir gücü daşıyan bir
diləyini xatırlamaq istərdim: “Qoy uca Tanrı
hər bir azərbaycanlıya müqəddəs Qarabağ
torpağını öpməyi nəsib etsin”.
Bəli, uca Tanrı bizə müqəddəs Qarabağ
torpağını öpməyi nəsib etdi, xalqımızı arzularına qovuşdurdu. Demək, 27 sentyabr həm də
arzularımızın çin olduğu gündür.
Ulu Tanrı Vətənimizin nicatı, xalqımızın xoşbəxt gələcəyi ilə bağlı bütün arzu və
istəklərimizi, diləklərimizi çin eləsin!
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

Əflatun AMAŞOV,
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru
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Xalq−Ordu−Lider –
qələbə qazandıran birlik

B

ütün zamanlar üçün liderlərin şəxsiyyəti xalqın, dövlətin gələcəyi
baxımından çox mühüm amil olmuşdur. Yaxın tarixə nəzər salsaq,
görərik ki, müxtəlif ölkələrin liderləri öz xalqlarını ya tərəqqiyə, ya da
faciəyə aparmışlar. Azərbaycanın tarixində də belə faktlara az rast gəlmirik.
Elə ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində yaşadıqlarımızı xatırlamaq yetər.
Müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş xalqımız bir tərəfdən ölkənin ərazi
bütövlüyünü müdafiə edir, digər tərəfdən isə daxili sabitsizlikdən əziyyət
çəkirdi. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı
xalqımızın yeni tarixi mərhələyə qədəm qoymasına və ölkədə sabitliyin əldə
olunmasına şərait yaratdı. Mahir diplomat və böyük siyasi məktəbin yetirməsi
olan cənab İlham Əliyevin Prezident seçilməsindən sonra isə Azərbaycanın
hərtərəfli yüksəlişi özünün məntiqi nəticəsilə yekunlaşdı. Xalq qarmaqarışıq
illərdə itirdiklərini müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti,
əsgərlərimizin şücaəti sayəsində işğalçılardan geri almağa müvəffəq oldu.

Müasir tariximiz xalqımızın müstəqil,
müdrik seçiminin bəhrəsidir. Bu gün hamımız
qüdrətli və qalib dövlətin vətəndaşlarıyıq.
Belə bir hissi, sevinci və qüruru xalqımıza bəxş edən, Azərbaycanı qalib ölkəyə
çevirən Prezident İlham Əliyevdir. Heç
kimə sir deyil ki, müstəqilliyinin ilk illərində
Azərbaycan böyük çətinliklərlə üzləşmişdi.
Belə ki, ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində

yaranmış erməni separatizmi 90-cı illərin
əvvəllərində daha da aqressivləşmiş,
Ermənistanın işğalı nəticəsində ölkə
ərazisinin 20 faizi işğal olunmuş, bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkünə çevrilmişdi. Bundan əlavə, keçmiş SSRİ-nin dağılması ilə Azərbaycanın
ənənəvi iqtisadi-ticarət əlaqələrinə son
qoyulmuş, maliyyə-iqtisadi və siyasi böhran daha da dərinləşmişdi. Yalnız 1993-cü

ildə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan
rəhbərliyinə qayıdışından sonra ölkə
tədricən bu böhrandan çıxdı, ictimai-siyasi
sabitlik, milli birlik və vətəndaş həmrəyliyi
yaradıldı, cəmiyyətin bütün sahələrində
yenidənqurma prosesi başlandı. Ümummilli
liderin xeyir-duası ilə ölkə Prezidenti seçilən
cənab İlham Əliyev Azərbaycan xalqının
ümidlərini və ona göstərilən yüksək etimadı doğruldaraq, dahi siyasi xadim Heydər
Əliyevin vəsiyyətlərini layiqincə yerinə yetirdi. O, ümummilli liderin əsasını qoyduğu
iqtisadi, siyasi, hüquqi, mədəni sahələrdə,
ordu quruculuğunda əsaslı islahatları uğurla davam etdirdi.
Prezident İlham Əliyevin ali dövlət
vəzifəsində çalışdığı ilk günlərdən nümayiş etdirdiyi yüksək idarəçilik bacarığı, milli
maraqlara əsaslanan qətiyyətli daxili və xarici siyasəti, seçkiqabağı təşviqat dövründə
səslənən “Mən hər bir azərbaycanlının
Prezidenti olacağam!” vədinə sadiqlik,
qısa müddət ərzində ona xalq arasında
böyük şöhrət, sonsuz və güclü inam qazandırdı. Məhz bu səbəbdəndir ki, 2008,
2013 və 2018-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində cənab İlham Əliyev

Azərbaycan xalqının böyük dəstəyi ilə
yenidən inamlı qələbə əldə etdi. Şübhəsiz,
Prezident İlham Əliyev ölkə və cəmiyyət
həyatının müxtəlif sahələrində saysız-hesabsız yeniliklər etmişdir. Onlar siyasətdə,
iqtisadiyyatda, ordu quruculuğunda, diplomatiyada, sosial sahədə, elmdə, təhsildə,
mədəniyyətdə, səhiyyədə, idmanda, ailə
dəyərlərinin qorunmasında, yeni infrastrukturun yaranmasında, yolların tikilməsində,
bir sözlə, bütün sahələrdə özünü büruzə
vermişdir və bu da ölkəmizin inkişafına,
Azərbaycanın çiçəklənən, qüdrətli, nüfuzlu
dövlətə çevrilməsinə səbəb olmuşdur.
Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki,
Prezident İlham Əliyev bütün dünyaya əyani
şəkildə nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan xalqı fədakardır, sülhsevərdir, eyni zamanda, ədalətli iş uğrunda istənilən formada
mübarizə aparmağa, qalib gəlməyə qadirdir. Dövlət başçımızın qətiyyəti və cəsarəti,
ən kritik vəziyyətlərdə səbr və dözüm nümayiş etdirmək bacarığı, yüksək intellekt səviyyəsi, beynəlxalq hüququn bütün
təfərrüatlarını bilməsi 44 günlük Vətən
savaşımızda erməni işğalçıları üzərində
qələbə qazanmağımızda misilsiz rol oy-

nadı. Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyası xaricdəki erməni lobbisinin
qüdrətini sarsıtdı, onun əsl komandanlıq
qabiliyyəti ermənilərin işğal etdikləri Qarabağda qurduqları “keçilməz” adlandırılan
müdafiə istehkamları haqqında mifi dağıtdı.
Cənab İlham Əliyev Ali Baş Komandan kimi
Azərbaycanda dünyanın 50 ən güclü ordusundan birini yaratdı və bu ordu öz gücünü
dəfələrlə düşmənə nümayiş etdirərək, işğalçıların təxribatlarına qarşı vuruşdu.
Nəhayət, sentyabrın 27-də hərbi
təxribata qarşı başlanmış əks-hücum
əməliyyatı sayəsində Prezident İlham
Əliyev vədi yerinə yetirdi. Sözünün və imzasının sahibi kimi Ali Baş Komandan 2018ci ildəki andiçmə mərasimində demişdi ki,
Azərbaycan xalqı işğal faktı ilə heç vaxt
barışmayacaq, torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunacaq. Budur, indi hər bir
azərbaycanlı qalib xalqın övladı kimi alnıaçıq, başıuca gəzir. Qarabağı işğaldan azad
edən Ali Baş Komandan Prezident İlham
Əliyev taleyüklü missiyasını yerinə yetirdi. Vətən müharibəsində düşmənə tarixin
ən ağır zərbəsi vuruldu. Müharibə zamanı
Azərbaycana böyük təzyiqlər edildi. Lakin

2020-ci ilin bu günü...

1998–2008-ci illərdə Ermənistanın xarici işlər naziri
olmuş köhnə “həmkarım” Vardan Oskanyan bu ilin 13–
14 sentyabr döyüşləri ilə bağlı bu günlərdə ölkəsinin
“news.am” xəbər portalında “Əslində, nə baş verib və
nə etmək lazımdır?” adlı məqalə ilə çıxış edib.

Z

Ordusunun zəfər salnaməsini yaratdıq, qəhrəmanlarımızı xalqımıza
tanıtdıq, nəhayət, böyük sərkərdə
İlham Əliyevin Böyük Zəfər haqqında
müjdəsini oxuculara çatdırdıq.
“Xalq qəzeti”nin
28 sentyabr
2020-ci
il
tarixli
nömrəsində
“Qarabağ”ın futbol klubunun oyunçusu Qara Qarayevin Füzulinin Horadiz kəndinin işğaldan azad olunması
ilə bağlı fikirləri də yer almışdı: “Bu,
həyatımın ən unudulmaz günüdür.
Valideynlərimin,
nəslimin
doğma
kəndinə qayıdacağı xəbəri mənim
üçün çox önəmli bir hadisədir. Doğma kəndimin düşmənlərdən azad
edilməsini sözlərlə ifadə edə bilmirəm.
İnanıram ki, bu son deyil. Tezliklə Qarabağda, Şuşada Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Ordumuzla, xalqımızla qürur duyuram. Bu gün birlik,
bərabərlik günüdür. Allah sizi qorusun,
Azərbaycan əsgəri!"
Elə də oldu. Əbəs yerə deməyiblər
ki, hər duada bir kəramət var. Başda
Prezident, Ali Baş Komandan olmaqla, böyük qələbəyə köklənən, özünü
səfərbər edən hər kəs əlindən gələni
edərək, başlanan zəfər marafonunun
sonuna çatmağa çalışdı. Nəhayət,
doğma nəfəslər üçün qəribsəmiş yurd
yerlərimizin üzü güldü, Xudafərin götürüldü, İranla 132 kilometrlik sərhəd
bərpa olundu. Şuşaya Azərbaycan
bayrağı sancıldı. 10 noyabr tarixli
üçtərəfli Bəyanatın imzalanması ilə
Ermənistan acı məğlubiyyəti ilə barışmalı oldu. Azadetmə statistikasına görə, noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4
qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad
edilib. Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90
kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53
kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Min-

civan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və
52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və
rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9
kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun
3 kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəklik, Zəngilanda isə Bartaz,
Sığırt, Şükürataz yüksəkləri və daha 5
adsız yüksəklik azad olunub.
Ermənistanın qol çəkdiyi kapitulyasiya aktına əsasən, 2020-ci il dekabrın
1-dək Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonları Azərbaycana döyüşsüz qaytarıldı.
Ardınca quruculuq işlərinə başladıq, regionun əsas sülh carçısı olduq. Amma
qarşı tərəf başına gələnlərdən yenə
də ibrət götürmədi, silahlı təxribatlar
törətməklə işlərimizi ləngitməyə, sabitliyi pozmağa, danışıqları əngəlləməyə
çalışdı. Hər dəfəsində də adekvat
cavab tədbirləri görülməklə düşmən
susduruldu. Keçən il şərti sərhəd zonasında – Eyvazlıda, Qazançıda, Qaragöl ətrafında Azərbaycan Ordusunun postları qoyuldu, mühüm ərazilər
nəzarətə götürüldü. Bu il isə revanşist əhval-ruhiyyəli düşmənin məkrli
əməllərinə cavab olaraq, mart ayında
keçirilən Fərrux əməliyyatı, eləcə də
avqust ayında başlanan “Qisas” antiterror və sentyabrda gerçəkləşdirilən
“Qətiyyətli cavab” sülhə məcburetmə
əməliyyatları ilə Qarabağda və
Ermənistanla sərhəd zonasında vacib
strateji yüksəkliklər geri alındı. Bu, bir
daha göstərdi ki, Azərbaycanı heç nə

ilə haqq yolundan döndərmək olmaz.
Ötən ay alternativ yol tikilib qurtaran
kimi dəhliz kimi istifadə olunan Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndləri də
Azərbaycan Ordusunun nəzarətinə
keçdi.
Bütün bu uğurların etibarlı təməli
məhz 2020-ci il sentyabrın 27-də
qoyulub. Təsadüfi deyil ki, Vətən
müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan Bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda
dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün
şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti
olaraq, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il
2 dekabr tarixli sərancamı ilə hər il
sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında Anım Günü kimi qeyd edilməsi
qərara alınıb. Ötən il də, bu il də həmin
gün ölkə boyu böyük qədirbilənliklə
bir sıra yaddaqalan tədbirlər keçirilib.
Bütün xalqımız bir dəqiqəlik sükutla
şəhidlərin xatirəsinə sayğı duruşunda
dayanıb.
İkinci Qarabağ müharibəsində qazanılmış möhtəşəm qələbədən sonra
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi təşəbbüsləri ilə
işğaldan azad edilmiş ərazilər əsaslı
şəkildə bərpa olunur, Qarabağın və
Şərqi Zəngəzurun ölməz ruhu özünə
qayıdır, dirçəlişi sürətləndirən, “Böyük
Qayıdış”ı yaxınlaşdıran genişmiqyaslı
layihələr həyata keçirilir. O cümlədən,

Səbuhi MƏMMƏDOV, “Xalq qəzeti”

Ermənistan rəhbərliyi
vaxt uzatmaqla yeni
məğlubiyyətə əsas yaradır

aman durmadan irəli getsə də, arabir qanrılıb geriyə baxmalı,
sınaq dolu günlərə, uğur dolu aylara, illərə boylanmalı olursan.
O xalq xoşbəxtdir ki, tarixi unudulmaz anlarla süslənib, parlaq
sabahlara vəsilə olub. Bu baxımdan, biz azərbaycanlılara indi
bütün dünya həsəd apara bilər. Çünki cəmi 44 günlük Zəfər yürüşü
ilə erməni faşizmini məhv etmiş, özümüzü qalib xalq, müzəffər
millət kimi hamıya tanıda bilmişik. Elə dünənki Anım Günündə
şəhidlərimiz üçün qüssələnsək də, onların qoyub getdikləri qeyrət,
rəşadət, mərdlik nəsnələrinə, müqəddəs qəhrəmanlıq irsinə görə
bir daha qürur duyduq.

Düz iki il əvvəl, bu gün bizim “Xalq
qəzeti” Azərbaycanda hərbi vəziyyət
qüvvəyə minməsi barədə yazırdı:
“Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Fərmana görə, sentyabrın 27-də
Ermənistan Respublikasının silahlı
qüvvələrinin beynəlxalq hüquq normalarını kobud surətdə pozaraq,
müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən,
ağır artilleriyadan istifadə etməklə bir
neçə istiqamətdən Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrini
və hərbi mövqelərini atəşə tutması,
nəticədə mülki şəxslər və hərbiçilər
arasında ölən və yaralananların olması, bu hücumların qarşısının alınması
məqsədilə Azərbaycan Ordusunun
əks-hücum əməliyyatlarına başlaması nəzərə alınaraq, sentyabrın 28-də
saat 00:00-dan ölkə ərazisində hərbi
vəziyyət elan edilib”.
“Düşmənin daha bir neçə hərbi texnikası məhv edilib”, “Müdafiə Nazirliyi:
Ermənistan ordusunun 3 silah-sursat
anbarı, onlarla texnikası məhv edilib,
550-dən artıq canlı qüvvə itkisi var”,
“Türkiyə haqlı mübarizəsində daim
Azərbaycanın yanındadır”, “Xalqımızın
ürəyi Azərbaycan əsgəri ilə döyünür”,
“Düşmənə sonuncu dəfə xəbərdarlıq
edilir”, “Talış kəndi ətrafındakı əlverişli
yüksəkliklər düşməndən təmizlənib”,
“Azərbaycan
XİN
beynəlxalq
ictimaiyyətə çağırış etdi”, “Biz zəfər
çalacağıq” sərlöhvəli xəbərlərdən də
göründüyü kimi, həmin gündən bütün Azərbaycanla birgə, bizim qəzet
də, bir növ, hərbi libas geyindi, “Bilsin
ana torpaq, eşitsin Vətən...” deyərək
barıt qoxulu sətirləri ilə haqq işimizin
müdafiəsinə qalxdı. Qırx dörd gün Qarabağın müxtəlif bölgələrindəki intensiv döyüşlərdən yazdıq, Azərbaycan

güclü siyasi iradə nümayiş etdirən cənab
İlham Əliyev bütün təzyiqlərə mərdliklə
sinə gərdi, prinsipial mövqeyindən geri
çəkilmədi. Azərbaycan Ordusu qalib Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi altında Ermənistanı
diz çökdürdü və işğalçı 44 gün ərzində
təslim oldu.
Beləliklə, Azərbaycan öz tarixinin son
200 ili ərzində müharibədən ərazi itkiləri
ilə deyil, ərazi bütövlüyünün bərpası ilə
çıxdı və bu şanlı qələbədən sonra regionda Azərbaycanın maraqlarına cavab verən
yeni siyasi reallıq yarandı. Böyük Vətən
müharibəsindəki qələbəmiz cənab İlham
Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərdə reallaşdırdığı güclü dövlət və güclü ordu quruculuğunun təbii nəticəsi idi. Azərbaycan
tarixi qələbəsi ilə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən biri olduğunu bir daha
təsdiqlədi. Bu qələbə ilə adını Azərbaycan
tarixinə qızıl hərflərlə yazdırmış Ali Baş
Komandana xalqın sevgisi daha da artdı.
Xalq−ordu−lider birliyi Azərbaycanın qarşısında dayanmış strateji vəzifəni yerinə yetirdi, torpaqlarımızı azad etdi.

regionda
davamlı
təhlükəsizliyin
və asayişin təmin edilməsi üçün
minatəmizləmə əməliyyatları aparılır.
Artıq Zəngilanın Ağalı kəndi möhtəşəm
geridönüşün ilk sülh göyərçini olub, öz
doğmalarının ilk dəstələrini qəbul edib.
Sıra digər yaşayış məntəqələrinin,
digər doğma ünvanlarındır.
Bizə bu imkanı, bu fərəhi, bu
dirçəlməni ölməz şəhidlərimiz bəxş
ediblər. Onların sayəsində başımızın
üstündəki, zirvələrimizin qaşındakı
dövlət bayraqlarımız bəxtəvərliklə dalğalanır. Bu ipəyin, qumaşın arasında
küləklər sehirlənir, üç rəngin şövqü
göz qamaşdırır, Ay-ulduzlu təsvirlər
gülümsəyir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
qəzetimizin iki il əvvəlki 28 sentyabr
tarixli nömrəsində verilmiş yazılardan
biri “Biz zəfər çalacağıq” adlanırdı. Bu
günsə Böyük Zəfərin yaratdığı reallıqlardan, qalib Azərbaycanın Cənubi
Qafqazda lider dövlət kimi sülhpərvər
səylərindən, başı “dəmir yumruq”la
əzilmiş
məğlub
Ermənistanın
məhvolma girdabındakı ölüm-qalım
çabalarından, dünyanın bizim haqq
işimizi etiraf etməsindən yazırıq. Daha
uca zirvələrə doğru inamla irəliləyirik.
Tərəqqi
salnaməmizin
yeni-yeni
səhifələrini şöhrət tariximizə həkk edirik. İki il əvvəl, bu gün qələmə aldıqlarımızın davamı olan pozulmaz sətirlər
qəzetimizin səhifələrində yer alır. Necə
deyərlər, ardı var...

Əli NƏCƏFXANLI, “Xalq qəzeti”

“Erməni ideyası”nın “apologetlərindən” olan Vardan etiraf edir
ki, Azərbaycan Ordusu Şuşaya girəndən sonra “bütün Artsaxı
işğal etmək” 4-5 saatın işi idi. Yalnız Ermənistanın kapitulyasiya aktına qol çəkməsi vəziyyəti xilas etmişdi. V.Oskanyan daha
sonra yazır ki, 9 noyabr gecəsi, necə deyərlər, parada Prezident
İlham Əliyev komandanlıq edirdi və o, Nikol Paşinyanın qarşısında 3 əsas tələb qoymuşdu:
a) Qarabağ ermənilərinə heç bir status verilməyəcək;
b) Zəngəzurdan Naxçıvana dəhliz açılacaq;
c) ermənilərin işğalı altındakı anklavları da daxil olmaqla
sərhədlər demarkasiya və delimitasiya olunacaq.
Lakin N.Paşinyanın “simasını” xilas etmək üçün bu şərtlər olduğu kimi “kağıza köçürülməmiş”, sadəcə, Putinin qarant olması
şərti ilə centlmen razılığı əldə edillmişdi. V.Oskanyanın fikrincə,
13-14 sentyabr döyüşlərində Şimal qonşusunun susqunluq nümayiş etdirməsi yalnız Rusiyanın ağır durumu ilə deyil, həm də
Putinin “kişi sözü” və zəmanət məduliyyəti ilə bağlıdır. Ona görə
də N.Paşinyan vədlərini yerinə yetirməyənə qədər Azərbaycan
öz təzyiqlərində davamlı olacaq. Hər halda, V.Oskanyan belə yazır və soruşur ki, bəs çıxış yolu nədir?
Köhnədən tanıdığım Vardan burada irreal bir təkliflə çıxış edir: guya, N.Paşinyanı siyasi səhnədən uzaqlaşdırmaqla,
Azərbaycan qarşısında təhəddüdlərlə bağlı olmayan yeni negotiator (danışıqçı) tapmaqla, bir sözlə, Ermənistanda hakimiyyət
dəyişikliyi ilə vəziyyətdən çıxmaq olar.
Xam xəyaldır!
Lap Taleyranı qəbirdən çıxarsalar da, mifik Tiqranı dirildib
hakimiyyətə gətirsələr də, danışıqlarla baş qatmaq, vaxt uzatmaq
daha mümkün olmayacaq. Əksinə, özlərini çıxılmaz vəziyyətə
salacaqlar!

Vilayət QULİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Bosniya və
Herseqovinada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri,
filologiya elmləri doktoru
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Vətən müharibəsi şəhidləri ehtiramla anıldılar
Anım Günü ilə əlaqədar Milli Məclisdə
şəhidlərin xatirəsi yad edilib

Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti
Fəxri xiyabanı və İkinci Şəhidlər
xiyabanını ziyarət edib

Sentyabrın
27-də
Vətən
müharibəsinin
başlamasının
ikinci
ildönümü münasibətilə
Müdafiə naziri generalpolkovnik
Zakir
Həsənov və nazirliyin
digər rəhbər heyəti
Fəxri xiyabanı və İkinci
Şəhidlər
xiyabanını
ziyarət edib.

Sentyabrın 27-də Anım Günü ilə əlaqədar Milli Məclisdə şəhidlərin
xatirəsi yad edilib.
Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr
şöbəsindən
AZƏRTAC-a
bildirilib ki, sentyabrın 27-də saat
12:00-da Milli Məclisin Sədri Sahibə

Qafarova, sədrin birinci müavini Əli Hüseynli, sədr müavinləri Adil Əliyev, Fəzail
İbrahimli, deputatlar, parlament Aparatının və İşlər İdarəsinin kollektivləri

Vətən müharibəsində böyük rəşadət
göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalmış
qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Şəhidlərimizə
Allahdan
rəhmət
diləyirik!

Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyəti
İkinci Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
Vətən
müharibəsinin
2-ci ildönümü münasibətilə
sentyabrın 27-də Dövlət Sərhəd
Xidmətinin
rəisi
generalpolkovnik Elçin Quliyev və
qurumun şəxsi heyəti İkinci
Şəhidlər xiyabanını ziyarət
edib.

Müdafiə
Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a
bildirilib
ki,
əvvəlcə xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin abidəsi
önünə gül dəstələri qoyularaq
xatirəsi hörmət və ehtiramla
yad edilib.
Sonra Müdafiə Nazirliyinin
rəhbərliyi İkinci Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
Hərbi orkestrin müşayiəti
ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ifa olunub.
Ölkəmizin müstəqilliyi və
ərazi bütövlüyünün təmin
olunması uğrunda şəhid olan

Vətən övladlarının xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib
və ruhlarına dualar oxunub,
məzarları ziyarət edilərək

üzərlərinə gül dəstələri düzülüb.
Müdafiə naziri generalpolkovnik Z.Həsənov və na-

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti
27 Sentyabr – Anım Günü ilə
bağlı videoçarx paylaşıb
Dövlət
Təhlükəsizliyi
Xidməti (DTX) 27 Sentyabr
Anım Günü ilə bağlı
videoçarx hazırlayıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, videoçarx
DTX-nin “Facebook” səhifəsində paylaşılıb.
“27 Sentyabr – Azərbaycan Respublikasında Anım Günüdür. Uca Tanrıdan

Vətən yolunda canlarını fəda etmiş bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik!,” –
paylaşımda qeyd olunub.

Konstitusiya Məhkəməsində Vətən
müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb

Dövlət Sərhəd Xidməti mətbuat
mərkəzindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsi, torpaqlarımızın işğaldan azad
olunması uğrunda şəhadətə qovuşmuş
Vətən övladlarının əziz xatirəsi ehtiramla
yad edilib, məzarları üzərlərinə gül
dəstələri düzülüb.

Vətən müharibəsi şəhidlərinin
xatirəsi Ali Məhkəmədə yad edilib
Sentyabrın 27-də Konstitusiya Məhkəməsi Aparatının məsul
əməkdaşları İkinci Fəxri xiyabanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin
məzarlarını ziyarət ediblər.

Sentyabrın 27-də Ali Məhkəmədə Vətən müharibəsi şəhidlərinin
Anım Gününə həsr olunan tədbir keçirilib.
Ali Məhkəmənin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a verilən məlumata görə,
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Tədbirdə çıxış edən Ali Məhkəmənin
sədri Ramiz Rzayev torpaqlarımızı 30 ilə
yaxın işğal altında saxlayan, ölkəmizə qarşı
daim təxribatlar törədən Ermənistan silahlı
qüvvələrinə qarşı əks-hücum əməliyyatına
məhz bu gün, 2020-ci il sentyabrın 27-də
başlanıldığını bildirib. Həmin gün növbəti
hərbi təcavüzə cavab olaraq, Azərbaycan
xalqı müzəffər Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin sərkərdəliyi ilə işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi
məqsədilə Vətən müharibəsinə başlayıb.
Haqq və şərəf işimiz olan, Azərbaycan
Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə
qəhrəmanlıq
göstərən
əsgər
və
zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki vətəndaşlarımız, bütövlükdə xalqımız
əzm və iradə, bir yumruq kimi birlik və
həmrəylik nümayiş etdirərək düşmənə sar-

zirliyin digər rəhbər heyəti
şəhidlərin ailə üzvləri və yaxınları ilə görüşərək onların
qayğıları ilə maraqlanıb.

sıdıcı zərbələr endirib.
Erməni işğalı altında olan 300-dən
çox şəhər və kənd qırx dörd günlük Vətən
müharibəsində işğaldan azad edilib.
2020-ci il noyabrın 10-da düşmən təslim
olub və kapitulyasiya aktına imza atıb. İndi
30 ilə yaxın işğal altında qalmış 7 rayonda
bərpa və quruculuq işləri aparılır.
İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı
2907 nəfər şəhid olub, 7 nəfər itkin düşüb.
Vətən müharibəsi zamanı düşmən
şəhər və rayonlarda mülki insanları hədəfə
alıb. Nəticədə 12-si uşaq, 27-si qadın olmaqla, ümumilikdə, 93 mülki şəxs həlak
olub, 454 mülki vətəndaş yaralanıb.
Düşmən uzun illər işğalda saxladığı torpaqlarımızı minalayıb. Müharibənin
başa çatmasından bəri 200-dən çox
vətəndaşımız mina terrorunun qurbanına
çevrilıb.
Müharibədən 2 ilə yaxın müddət
keçsə də, Ermənistan üzərinə götürdüyü
öhdəlikləri bu günə qədər yerinə yetirməyib
və hazırda sərhədlərimizdə təxribatlar

törədir. Sonuncu belə təxribat bu il sentyabr ayının 12-dən 13-nə keçən gecə baş
verib. Müzəffər ordumuz təxribatın qarşısını alıb, düşmənə ağır zərbələr endirərək
məğlubiyyətə uğradıb. Düşmən təxribatının
qarşısını alarkən Azərbaycan Ordusunun
80 hərbi qulluqçusu şəhid olub.
Torpaq – əgər, uğrunda ölən varsa
Vətəndir! Vətən müharibəsində igidlik
göstərən əsgər və zabitlərimizlə qürur duyuruq. Biz müstəqilliyimiz, suverenliyimiz
uğrunda həlak olanların ruhu qarşısında
baş əyir, onlara rəhmət diləyirik!
Ali Məhkəmənin sədri qeyd edib
ki, Azərbaycan Ermənistanın törətdiyi
müharibə cinayətləri, mina terroru, eləcə
də, hərbi təcavüz nəticəsində məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş vətəndaşlarımızın
yaşamaq, şəxsi və ailə həyatına hörmət,
mülkiyyət, təhsil və digər hüquqlarının,
habelə işgəncələrə məruz qalmamaq, dini
etiqad, hərəkət azadlıqlarının pozulmasına
görə Ermənistana qarşı həm İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində, həm də
BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində
qaldırdığı iddialar üzrə işləri davam etdirir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, daha sonra
Konstitusiya Məhkəməsində Anım Günü ilə
bağlı tədbir keçirilib.
Konstitusiya
Məhkəməsinin
hakimlərinin
və
aparatının
məsul
əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən tədbirin
əvvəlində Vətən müharibəsi şəhidlərinin
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Sədr diqqətə çatdırıb ki, 2020-ci il
sentyabrın 27-də Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin ölkəmizə qarşı
törətdiyi növbəti hərbi təxribata cavab olaraq Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri qətiyyətli əkshücum əməliyyatlarına başlayaraq, 30 ilə
yaxın işğal altında qalan ərazilərimizi azad
edib.
Sədr vurğulayıb ki, Vətən müharibəsi

bizim şanlı tariximiz, şəhidlər və qazilər
qürur mənbəyimizdir. Respublikamızın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən
mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əsgər
və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan
mülki insanlarımız, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin ətrafında dəmir yumruq kimi
birləşən xalqımız birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək, düşmənə sarsıdıcı zərbələr
endirib.
O da qeyd olunub ki, müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirən
rəşadətli ordumuzun böyük qələbəsi
Azərbaycan tarixində daim xüsusi yer
tutacaq. 44 günlük Vətən müharibəsi
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son
qoydu, düşmənə unutmayacağı tarixi dərs
verdi. Qəhrəman hərbçilərimizin misilsiz

rəşadəti hesabına, şəhidlərimizin qanı bahasına bütün dünya Azərbaycanın şanlı
qələbəsinin şahidi oldu.
Sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər
saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Azərbaycan–Ermənistan dövlət
sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və
Zəngilan istiqamətlərində genişmiqyaslı
təxribatının qarşısı alınarkən Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin 80 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Lakin şəhidlərimizin qanı
yerdə qalmadı. Azərbaycan Ordusu ərazi
bütövlüyümüzü qorumaq üçün düşmənə
qətiyyətli cavab verib. 13 sentyabr tarixində
yaşanmış hadisələr bilavasitə siyasi motivli
hərbi təxribatdır. Ermənistanın insidentləri
və təxribatları ölkəmizdə həmrəylik mühitini
daha da bərkidir. Azərbaycan xalqı ölkədə
siyasi sabitliyin qorunması üçün əsl birlik
nümayiş etdirir.
Tədbirin sonunda Fərhad Abdullayev
əmin olduğunu bildirib ki, ərazi bütövlüyümüzün qorunması, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması yolunda şəhid olanların
qəhrəmanlığı xalqımız və gələcək nəsillər
üçün həmişə örnək olacaq. Sədr düşmənin
son təxribatı nəticəsində həlak olmuş əsgər
və zabitlərimizin, öz canlarını doğma torpağımızın müdafiəsi, düşmənin yeni təcavüz
planlarına imkan verməmək üçün qurban
verən bütün şəhidlərimizin, Vətənini sevən,
dövlətinə sadiq qalan, öz vəzifələrini
yüksək səviyyədə yerinə yetirən igid oğulların ruhları qarşısında baş əydiyini bildirib,
onların doğmalarına Allahdan səbir diləyib.
F.Abdullayev bildirib ki, hər bir azərbaycanlı
onlarla qürur duyur.
Eyni zamanda, şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə və onların ailə
üzvlərinə xüsusi həssaslıq, yüksək diqqət
və qayğı ilə yanaşılması tapşırılaraq
məhkəməyə müraciəti zamanı zəruri hüquqi yardımla yanaşı onları maraqlandıran
məsələdə köməkliyin göstərilməsinin prioritet olması bir daha nəzərə çatdırılıb.

Laçın istiqamətində Ermənistan silahlı
qüvvələrinə məxsus PUA ələ keçirilib
Laçın rayonu istiqamətində Azərbaycan Ordusunun mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd
göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus “UL-350” tipli pilotsuz uçuş aparatı (PUA) bölmələrimiz
tərəfindən aşkar olunaraq xüsusi texniki vasitələrlə yerə endirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
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Sizi kim unudar?!

A

zərbaycanı 2020-ci ilin 27 sentyabr Zəfər savaşına yaxınlaşdıran 2 ay yarım
əvvəl baş vermiş iyul hadisələri zamanı qorxubilməz general Polad Həşimovun
qəhrəmancasına şəhadəti xalqımızın qəzəb və intiqam hisslərini coşdurmaqla
Vətənin xilası uğrunda kütləvi səfərbərlik hərəkatı yaratdı. Ermənistanın irimiqyaslı
hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmri
ilə II Qarabağ savaşı başlayanda ölkə rəhbərinin xalqa müraciətindən sonra Polad
Həşimovun yolu ilə minlərlə gənc cəbhəyə can atdı. Məhz həmin gənclər bu müqəddəs
savaşın sonunda şəhid generalımızın da qisasını aldılar.

Qəhrəman Azərbaycan əsgəri
parçalanmış Vətəni bütövləşdirdi
Bu gün nəinki Qafqaz regionunda, eləcə də beynəlxalq məkanda
Azərbaycan özünün uğurlu xarici siyasəti və nüfuzu ilə seçilən bir ölkə
kimi tanınır. Hətta sentyabrın 12-dən 13-nə keçən gecə Ermənistan
silahlı qüvvələri bölmələrinin genişmiqyaslı hərbi təxribat törədib,
gecənin qaranlığından və çətin keçilən ərazidən istifadə edərək silahlı
qüvvələrimizin hərbi mövqeləri arasındakı yollara minalar düzməyə
cəhd göstərməsinin qarşısı alınandan sonra bəzi xarici düşmən
dairələrdə
Azərbaycana münasibətdə ikili standartlar yenidən
gündəmə gətirilsə də ölkənin haqq işinə kölgə salmaq mümkün olmadı.
dağılandan sonra isə Ermənistanın
işğalı nəticəsində bir milyona yaxın
azərbaycanlı öz yurd yerlərindən qovuldu. Tarixi, mədəni, dini abidələr dağıdıldı, şəhər və kəndlər yerlə-yeksan edildi.
Ən dəhşətlisi, dünyanı sarsıdan Xocalı
soyqırımı törədildi.
Nəhayət, 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Ordusunun başlatdığı əks hücum nəticəsində Silahlı
Qüvvələrimizin əsgər və zabitləri böyük igidlik və mərdlik göstərdi, 44
günə Azərbaycan Ordusu Ermənistan

ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosinin Ermənistana səfəri
və bu səfər çərçivəsində səsləndirdiyi
fikirlər Ermənistanın yox, təçavüzkarın
müdafiəsi kimi qəbul olundu. Bir sıra
siyasət adamlarının qeyd etdiyi kimi,
Nensi Pelosinin fikirləri bölgədəki reallıqları kobud və qərəzli şəkildə təhrif
etməkdir, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün, sabitliyin təmin olunmasına maneə
yaratmaqdır. Amerikanın, eləcə də Avropanın populyar mətbuat orqanlarında
səsləndirilən bu haqlı fikirlər separatizmi
və xalqlararası ədavəti qızışdıanlara cavabdır.
Bugünlərdə “Nyu York Tayms”
qəzetinin yazdığı kimi, “ABŞ Konqresinin
Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi
Pelosi öz dəstəyini göstərmək və “bu
yaxınlardakı zorakılığın azərbaycanlılar
tərəfindən törədildiyini” bəyan etməkdən
ötrü
Ermənistana
səfər
edərək,
vəziyyətə “qarışdı”. Bu səfər cari ilin noyabrında keçiriləcək aralıq seçkilərindən
əvvəl Pelosinin siyasi gedişi kimi qəbul
olundu. Onu Konqresin erməni mənşəli
iki üzvü müşayiət edirdi”.
Bütün bunlar barədə Türkiyənin
Ege Universiteti Türk Dünyası Araşdırmaları İnstitutunun müdir müavini Atif Akgün mülahizə və qənatlərini
bizimlə bölüşdü. Xatırladaq ki, Atif bəy
ötən illərdə Türkiyə Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə Azərbaycanda – Bakı
Dövlət Universitetində mübadilə proqramında iştirak edib. Atif bəy bildirdi ki,
Azərbaycanda çalışdığı illərdə bölgənin
tarixi və siyasi reallıqları ilə yaxından tanış olub:
– Ermənilərin təçavüzkar siyasətinin
qurbanı olan insanlarla tanışlığım mənə
bu işğalçı ölkənin mənfur siyasətinin
mahiyyətini daha dərindən anlatdı. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar düşmənçilik siyasətinin
200 ildən çox tarixi var və bu siyasət
azərbaycanlılara qarşı davamlı soyqırımlarla müşayiət olunub. Sovetlər

tərəfindən işğal edilmiş torpaqları azad
etdi. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşa
şəhərinin işğaldan azad edilməsi bütün
Türk dünyasının həyatında ələmətdar
hadisə oldu. Şuşanın işğaldan qurtulması ilə Ermənistan məğlubiyyətini etiraf
etdi. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan
üçtərəfli Bəyanat Ermənistanın kapitulyasiyası demək idi.
Beləliklə, 44 gün ərzində Azərbaycan

Ordusu nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya göstərdi. Qəhrəman Azərbaycan
əsgəri Vətəni, torpağı yolunda şəhid
oldu və bununla dünyanın müharibələr
tarixində nadir rast gəlinən hünərə imza
atdı: bu savaşda ölmək oldu – geriyə
dönmək olmadı. Fərarilik faktının qeydə
alınmaması da təsdiq etdi ki, “dəmir
yumruq”da birləşənlər tarixi torpaqların müdafiəsi yolunda canlarından
keçməyə, şəhid olmağa hazırdırlar.
– Yəqin, onu da bilirsiniz ki, Vətən
müharibəsi
zamanı
Ermənistan
rəhbərliyi və silahlı quldur dəstələri
məğlubiyyətə uğrayanda yeni hərbi
cinayətlərə əl atdılar, dinc əhaliyə
uzaqvuran ağır silahlarla, hətta
ballistik raketlərlə atəş açdılar.
– Sözsüz ki, bunlar bizim üçün
də ağır oldu. Hətta bu məlumatları
bütün dünyaya ilk yayan türk repartyorlar oldu. Cəbhə xəttindən uzaqda
yerləşən Gəncə, Bərdə, Tərtər, Goranboy şəhərlərinin top və raket atəşinə

tutulması bütün beynəlxalq hüquq normalarına təcavüz idi. Nəticədə, dinc
insanlar həlak oldular, minlərlə fərdi ev,
xeyli çoxmərtəbəli bina dağıdıldı. Onu
da bilirik ki, Ermənistan rəhbərliyinin
daha bir hərbi cinayəti işgal zamanı
torpağa basdırılmış və dinc insanların
həlak olmasına səbəb olan minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycan
tərəfinə
verməməsidir.
Beynəlxalq

təşkilatlar mina xətitələrini Azərbaycana
verməməsinə görə Ermənistanı hərbi
məsuliyyətə cəlb etməlidir.
– Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz Qələbə Azərbaycanın çoxəsrlik
tarixinə yazılan ən şanlı hadisə oldu.
Burada qardaş Türkiyənin köməyi
və beynəlxalq aləmdə Azərbaycana
göstərdiyi dəstək də önəmli rol oynadı.
– Bəli, tarix yenidən təkrar olundu.
Hələ bir əsr əvvəl Bakını bölşevik-daşnak işğalından xilas edən Qafqaz–İslam
Ordusunun şərəfli missiyasını Türkiyə
bu dəfə Qarabağda davam etdirdi.
Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı
Qələbədə dünya bir daha Azərbaycan–
Türkiyə qardaşlığının sarsılmazlığını gördü. Bu şanlı müharibədə bütün
Türkiyə, sizə dost-qardaş olan türk xalqı
Azərbaycanın yanında olduğunu söylədi.
İkili siyasətləri ilə dünyada oyunlar quran
güc mərkəzləri bu möhtəşəm birliyi açıqaşkar gördü.
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və bütün
hökumət adamlarının çıxış və bəyanatları
da təsdiq etdi ki, Türkiyə və Azərbaycan
tarixən olduğu kimi, bu gün də bütün
sahələrdə yaxından əməkdaşlıq edən iki
dost və qardaş ölkədir. Cənab Ərdoğanın
ifadə etdiyi “Biz hər an, hər məsələdə
Azərbaycanın
yanında
olacağıq”
bəyanatı 80 milyondan çox Türkiyə xalqının sevgi və iradəsini nümayiş etdirdi.
– Son hadisələr – sentyabrın
12-dən 13-nə keçən gecə Ermənistan
silahlı qüvvələrinin törətdiyi genişmiqyaslı hərbi təxribat Türkiyədə
necə qarşılandı?
–Ermənilərin törətdiyi təxribatlar
sülh
müqaviləsinin
imzalanmasını,
sərhədlərin demarkasiya və delimitasiya prosesini yubatmağa hesablanmışdı. Baş verənlər bir daha Ermənistanın
revanşist niyyətlərindən hələ də əl
çəkmədiyini göstərdi. Bununla ermənilər
bir daha sübut etdilər ki, onlar sülhə hazır deyillər. Son hadisələr də bir daha
təsdiqlədi ki, Ermənistan təçavüzkar
siyasəti ilə Cənubi Qafqazda sülhə
təhdidir. Bu davakar toplum ağlını başına yığmalı, düşmənçilik siyasətindən və
revanşist adımlarından əl çəkməlidir. Bu
halda Türkiyə də önəmli bir qonşu olaraq onunla əməkdaşlığa hazırdır.
Baş verənlər bir daha göstərir ki,
Ermənistan sülhə məcbur edilməlidir.
Bir daha təsdiqləndi ki, Ermənistanın
revanşist
addımları
məğlubiyyətə
məhkumdur. Məğlub ölkənin hərbi-siyasi
rəhbərliyi anlamalıdır ki, Azərbaycan
istənilən təxribat cəhdinin və qeyri-qanuni fəaliyyətin qarşısını almağa qadirdir.
Amma Ermənistan hələ də nöqtə qoymaq istəmədiyi əsassız ərazi iddiaları
xülyası ilə məğlubiyyətini dərinləşdirir.
Bu
ədalətsiz
siyasətin
əvəzi
Azərbaycanın tarixi torpaqlarını – vaxtilə
Ermənistanın sahibləndiyi Zəngəzurun,
Göyçənin geri qaytarılmasını gündəmə
gətirməsi ola bilər.
– Maraqlı söhbətə, dəyərli fikirlərə
görə çox sağ olun.

Namiq ƏHMƏDOV, “Xalq qəzeti”

Şəhid general ölümündən
sonra Azərbaycanın ən yüksək
fəxri adına, Milli Qəhrəman adına layiq görüldü. Ötən dövrdə
Polad Həşimovun adına mahnılar yazıldı, haqqında kitablar
nəşr edildi, onun qəhrəmanlığı
dillərdə dastan oldu. 45 yaşında xalqın gözündə əfsanəyə
çevrilmək, Azərbaycan hərb
tarixinə adını qızıl hərflərlə yazdırmaq hər kəsə nəsib olmur.
Bu ali məqam general Polad
Həşimovun yarımçıq qalan ömrünü xalqın qəlbində əbədi olaraq yaşadacaq.
Azərbaycanın
Milli
Qəhrəmanı,
general-mayor Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimova builki anım günündə oğlunun
məzarını ziyarət edərkən 44
günlük qəhrəmanlıq marafonunun sonunda dəmir iradəli
oğullarımızın düşməni diz
çökdürməsinin, bu müqəddəs savaşda şanlı
bir qələbə əldə edilməsinin əhəmiyyətindən
danışaraq bildirdi:
– Azərbaycan dövləti bu qələbəni şəhidlərin
qanı, canı bahasına əldə edib. Biz qələbəni
hərbi texnika ilə yanaşı, Azərbaycan Ordusunun yüksək döyüş bacarığı, müzəffər Ali Baş
Komandanın iradəsi, gənclərin Vətən sevgisi
ilə qazandıq. Bu gözəl Vətənin, milli ləyaqəti
yüksəldilmiş ölkənin vətəndaşı olmaq olduqca
məsuliyyətli və şərəflidir.
Şəhidlərimiz, qazilərimiz, igidlərimiz bizim günlərin qəhrəmanlarıdırlar. Qəddar
düşmən igid oğullarımızı hədəfə almaqla xalqımızı əymək istəyirdi. Ordumuzun, xalqımızın, rəhbərlyimizin birliyi və qətiyyəti düşmənin
özünü əyib xar elədi. Qəsdimizə durmuş quldur
yağılar darmadağın edilib ölkəmizdən qovuldular. Bu yolda canını qurban vermiş igid oğulla-

rımızın məzarları 2 ildir ki, xalqımızın ən əziz
ziyarətgahına çevrilib.
Oğul itirmək, özü də general bir balanın
şəhid olması ağır dərddir. Lakin bu ağrının özü
boyda da təsəllisi, məlhəmi var. Polad şəhidlik
zirvəsinə yüksəlməklə indi tək mənim oğlum deyil. O, hünəri ilə bir evin insanı olmaqdan çıxıb
bütün xalqımıza boy göstərən Vətən oğlu oldu.
Bütün şəhidlərimizin qisməti belə bir şərəf və
ucalıq oldu.
Oğullarımız bizi əymək istəyən düşməni
ona görə darmadağın etdilər ki, biz heç vaxt
əyilməyək. Mən bütün şəhid ata-analarına
oğullarının istədikləri kimi dəyanətli və qürurlu
olmağı tövsiyə edirəm, onlara səbir və dözüm
arzulayıram. Allah şəhid balalarımızın ruhunu
şad eləsin!

Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

AzTV-nin şəhid operatoru

S

iracı uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Diribaş, qoçaq bala idi. 4 yaşından etibarən
ailəsi ilə birgə məcburi köçkün həyatı yaşamışdı. Çətin də olsa böyüdü,
AzTV-də işə düzəldi. Vətən müharibəsindən sonra dağıdılmış kəndlərimizi,
şəhərlərimizi televiziya ekranlarında canlandırdı. Hər dəfə cəbhədən evə qayıdanda
deyirdi ki, 28 ildən sonra torpaqlarımız alınıb. 7–8 aylıq əziyyətdən sonra doğma,
Qubadlı torpağımı görmək mənə də qismət oldu. Hər dəfə gələndə Dondarlıda
görüklərindən ürəkağrısı ilə danışırdı: “Şəhid dayım Həmzə Adıyevin yaşadığı yerləyeksan edilmiş evin qarşısında onun şəklini asdım. Öz evimizə də baş çəkdim. Nə
qalmışdı ki? Quru divarları da söküb aparmışdılar”.

Nəhayət, 4 iyun 2021-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndinə gedən yolda minaya düşərək şəhid oldu. 5 iyunda Sumqayıt şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.
Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları ilə
yanaşı Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyası xarici siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyev, Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) icraçı direktoru Əhməd İsmayılov, “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən
Məmmədov və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak
ediblər.
Bəli, Sirac yaşadığı Sumqayıt şəhərində
Şəhidlər xiyabanında dayısı, şəhid Həmzə Adıyevin yanında dəfn olunub. İndi bura Adıyevlər
və Abışovların, eləcə də Siracsevənlərin ziyarət
yerinə çevrilmişdir.
Biz də Siracın anası ilə görüşərək , onun
qəhrəman, igid övladı haqqında xatirələrini
danışmasını xahiş etdik:
– “Deyirdik, oğlunu öyrədək, atasının qabağına qaçsın, indi Özgür qaçır, atasını görmür.
Sirac bir an da olsa, yadımdan çıxmır. İnanmıram ki, nə vaxtsa o, mənim yadımdan çıxar.
Mehriban, qayğıkeş övlad idi. Onun dörd yaşı
olanda bizim köçkünlük həyatımız başlamışdı
və 1993-cü ildən Sumqayıtın Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindəki hərbi şəhərcikdə
məskunlaşmışdıq.
Həmin vaxtdan oğlum, demək olar ki, öz
həyatını yaşamayıb, tez böyüdü... 1994-cü ildə

onun dayısı Həmzə Adıyev Vətən uğrunda gedən
savaşda şəhid olub. Həmişə Siracı özümlə
Şəhidlər xiyabanına aparırdım. Mənə deyirdi ki,
ana, qorxma, böyüyüb, dayımın intiqamını alacam. O, düşmənə qarşı öz kamerası ilə döyüşürdü. Sirac orada olanda gecələr də yatmırdım,
dualar edirdim. Hər gün danışırdıq. Qarabağ zonasında balaca bir çiçək tapsa, şəkillərini mənə
göndərirdi...
Hadisə olan gün, saat 10-a işləmiş
“Özünüzdən muğayat olun” deyə axırıncı mesajı göndərib. Mən də yazdım ki, sən də özündən
muğayat ol. Heç o mesajı oxumadı da. O, çox
ailəcanlı, ataya-anaya bağlı idi, razı olmurdu ki,
ondan nigaran qalaq... Hər yeri qarış-qarış çəkib.
Hadisə olan gün qohumlar, tanışlar mənə zəng
etdilər, hal-əhval tutdular. Bildim ki, nəsə baş
verib. Amma Sirac heç ağlıma gəlmirdi... Xəbəri
eşitdikdən sonrasını xatırlamıram. O, mənim
sirdaşım idi. Müharibə başlayanda şəhidlər haqqında veriliş olanda yanımda oturub əlimdən tuturdu ki, həyəcanlanmayım.
Atası Abış Abışov da söhbətə qoşulur. Deyir
ki, biz də, Sirac da təhlükəni bilirdik. O gedəndə
ağladım, dedim, getmə. Amma oğlum getməli olduğunu dedi və getdi... Sirac haqqında günlərlə
danışsam da bitməz. Onu demək istəyirəm ki,
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin qayğısını
hər zaman hiss edirik. İndi bizim yeni mənzilimiz
var. Sosial qayğılarımız da həll olunub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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28 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə

Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarını
qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi sentyabrın 27-də saat
12:00-da ölkəmizin bütün ərazisində bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

İnsanlar
şəhid
əsgər
və
zabitlərimizin
ruhları
qarşısında
baş əyib, onların xatirəsinə dərin
ehtiramlarını bir dəqiqəlik sükutla
ifadə ediblər. Sükut dəqiqəsi zamanı
dövlət bayraqları endirilib, nəqliyyatın
hərəkəti dayanıb, avtomobillərdən
səs siqnalları, Xəzər dənizinin sahil
sularında
sıralanan
gəmilərdən
fasiləsiz fit səsi verilib.
Qeyd
edək
ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il
2
dekabr
tarixli
sərəncamına
əsasən, Vətən
müharibəsində
qəhrəmancasına
döyüşmüş,

ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizədə canlarını fəda etmiş
əsgər
və
zabitlərimizə,
bütün
şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti
olaraq sentyabrın 27-si Azərbaycanda
Anım Günü elan olunub.
Ölkəmizin bütün şəhər və rayonlarında, o cümlədən azad edilmiş
ərazilərimizdə anım mərasimləri keçirilib, Azərbaycandakı bütün dini
məbədlərdə – məscidlərdə, kilsələrdə,
sinaqoqlarda şəhidlərimiz dərin ehtiramla yad olunub, qəhrəman Vətən
övladlarının ruhuna dualar oxunub.

AZƏRTAC

Media Reyestri jurnalistlərin hüquqlarının
yüksək səviyyədə müdafiəsini təmin edəcək
A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 26 sentyabr
2022-ci il tarixli fərmanı ilə “Media Reyestrinin aparılması
Qaydaları”ı təsdiq edilib. Media Reyestrinin aparılması ilə
əlaqədar hüquqi və təşkilati məsələləri tənzimləyəcək bu normativ
sənəd “Media haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 73.6-cı
maddəsinə uyğun olaraq hazırlanıb.

“Media
haqqında”
qanunun qəbulundan sonra bu sahədə
səsləndirilən dəyərli mülahizə və
təkliflər “Media Reyestrinin aparılması
Qaydaları”ında öz ifadəsini tapıb. Bununla bağlı “Xalq cəbhəsi” qəzetinin
Baş redaktoru, media eksperti Elçin
Mirzəbəyli qəzetimizə açıqlamasında
bildirdi: “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı “Media haqqında”
Qanunda nəzərdə tutulan bir sıra mühüm hüquqi tənzimlənmə mexanizmlərin
hərəkətə gətirilməsi və tətbiqi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Fərman media sektorunda informasiya
və kommunikasiya texnologiyalarının
inkişafının, fərdlərin və topluluqların informasiya təhlükəsizliyini təhdid edən
çağırışların yaratdığı reallıqlardan suiistifadə hallarının məhdudlaşdırılmasına,
vətəndaşların, jurnalistlərin, habelə media subyektlərinin hüquqlarının qorunmasına önəmli töhfə vermək məqsədi
daşıyır.
Öncə qeyd edim ki, Media Reyestrinə
bəzi maraqlı qruplar və onların yanlış,
yaxud məqsədyönlü təbliğatının təsiri
altına düşən şəxslər tərəfindən hansısa
mücərrəd, ölçüyə gəlməyən anlayışların “məhdudlaşdırılması” kontektindən
təqdimatı kökündən yanlışdır. “Media
haqqında” Qanun və onun tələbindən
irəli gələn Media Reyestri hüquqi platformadır, bütün tərəflərin hüquqlarının
və öhdəliklərinin müəyyənləşdirildiyi,
subyektiv mülahizə və qərarlara imkan
verməyən
hüquqi
normalar
məcmusudur. Bunun alternativi xaos,
ozbaşınalıq, dərəbəylik, vətəndaşların,
media subyektlərinin və jurnalistlərin hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulmasına zəmin yarada biləcək hüquqi
nihilizmdir.
Hüquqi dövlətdə heç bir sahə,

o cümlədən media sektoru hüquqi
tənzimləmələrdən kənarda qala bilməz
və qalmamalıdır da. Bu baxımdan, Media Reyestrinin aparılmasının qaydalarının müəyyənləşdirilməsinə və tətbiqinə
bütün media subyektləri və jurnalistlər
üçün bərabər imkanlar və rəqabət nühiti yaradan platforma kimi yanaşmaq
lazımdır.
Digər tərəfdən, nəzərə almaq lazımdır ki, jurnalistlərin Media Reyestrinə
daxil
edilməsi
könüllülük
prinsipi əsasında aparılacaq və həmçinin
media subyektləri də onlarla işləyən
jurnalistlərə özlərinə məxsus vəsiqələri
verməkdə tam müstəqil olacaqlar. Yəni
hansısa şəxsin adının Media Reyestrinə
daxil edilməməsi onun peşə fəaliyyəti ilə
məşğul olmasına heç bir maneə yaratmayacaq. Amma Media Reyestrinə daxil olmaq həm jurnalistlər, həm də media
subyektləri üçün bir sıra iqtiqamətlərdə,
xüsusilə də sosial və digər güzəştlərdən
faydalanmaq baxımından daha geniş imkanlar açacaq. Çünki Media Reyestrinə
daxil olmaqla, media subyektləri müvafiq
peşə standartlarına cavab verdiklərini,
medianın klassik və modern institutlarının əks olunduğu bir müstəvidə çalışdıqlarını, yəni peşəkar fəaliyyətlərini ortaya

qoyacaqlar. Bu isə bərabər və ədalətli
rəqabət mühitinin açarıdır.
Reyestr
medianın
inkişafına
dəstək layihələrinin iqtisadi və hüquqi əsaslandırmasının formalaşdırılmasına imkan verəcək. Yəni media
subyektləri öz inkişaflarını təmin etmək
üçün əsaslandırılmış biznes layihələri

ilə çıxış edəcək və bunun qarşılığında həm ölkənin qeyri-neft sektorunun,
sahibkarlığın, həm də medianın inkişafı üçün nəzərdə tutulan güzəştlərdən
faydalana biləcəklər. Həmçinin Media
Reyestrində yer alan informasiyaların
əlçatanlığı, digər mühüm elektron informasiya sistemlərinə inteqrasiyası
bu sahədə, xüsusilə də peşə fəaliyyəti
ilə bağlı şəffaflığın təmin olunmasına, neqativ halların qarşısının alınmasına, o cünlədən media subyektləri,
habelə jurnalistlərin hüquqlarının daha
yüksək səviyyədə müdafiəsinin təmin
edilməsinə imkan yaradacaq.
Media
Reyestri
jurnalistika
sahəsində peşəkar fəaliyyətin hüquqi
nizama salınmasıdır və sözün bütün
mənalarında, mediaya peşəkar faəliyyət
istiqaməti kimi baxanlara, bütün hüquq
və azadlıqları kompleks şəkildə dərk
edənlərə, medianı öz həyatının ayrılmaz
bir parçası hesab edənlərə, kəsəsi, medianın daimi sakinlərinə layiq olduqları
imkanları yaradacaq”.
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun (BAMF) sədri Umud Rəhimoğlu
isə açıqlamasında Media Reyestrinin məqsədinin media subyektlərinin
sayının müəyyənləşdirilməsi, bunun-

la da media subyektlərinin və onların
işçilərinin hüquqlarının müdafiəsi mexanizminin formalaşdırılması, akkreditasiya prosedurunun daha sürətli, eyni zamanda, səmərəli gerçəkləşdirilməsinin
təmin edilməsi, bu sahədə fəaliyyətin
stimullaşdırılması
olduğuna
diqqət
çəkib. BAMF-in sədri daha sonra deyib:
“Haqlı olaraq hər birimiz “Media Reyestri jurnalistlərə nə verəcək” sualına
cavab axtarırıq. Bu reyestrə daxil olacaq jurnalistlərə vəsiqələrin verilməsi,
onlar üçün müəyyən imtiyazların
müəyyənləşdirilməsi media sahəsindəki
çatışmazlıqları, problemləri daha tez
aradan qaldırmağa kömək edəcək.
Reyestrdən keçən mətbuat orqanları
üçün gələcəkdə həm reklam bazarında, həm də digər məsələlərdə müsbət
istiqamətlər açılacaq”.
Umud Rəhimoğlu açıqlamasında, həmçinin Media Reyestrinin KİV-in
sənədləşdirilməsi üçün vahid mənbə
rolunu oynayacağını vurğulayaraq, hazırda media fəaliyyəti ilə məşğul olan
qurumların müxtəlif strukturlarda qeydiyyatda olduqlarını diqqətə çatdırıb:
“Vergi Xidməti, DSMF, notariat, “ASAN
Xidmət” və digər qurumlarda müxtəlif
sənədləşmələr qeydiyyatdan keçir.
Reyestr bütün bu sənədləşməni bir
resursda cəmləyəcək. Bu isə heç bir
halda jurnalistin yaradıcı fəaliyyətinə
müdaxiləni nəzərdə tutmur. Media, həm
də biznes strukturudur. Əgər sən hansısa media layihəsini ərsəyə gətirmək
istəyirsənsə, o zaman orada əmək hüquqlarını, işçilərin qanunla tələb olunan
statuslarını, hüquqi öhdəliklərini icra
etməlisən. Bu baxımdan Reyestr həm də
jurnalistlərin öz rəhbərlərindən hüquqlarını tələb etmək, media rəhbərlərinin isə
öz öhdəliklərini icra etmək baxımından
bir baza ola bilər”.
BAMF-nin sədri açıqlamasının sonunda Media Reyestrinin işə düşməsi ilə
dövlətin də, vətəndaşın da ölkədə neçə
media subyektinin, o cümlədən jurnalistin olduğunu biləcəyini, jurnalistlərin
sosial şəraitlərinin stimullaşdırılmasına
şərait yaradılacağını da xatırladıb.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Ermənistan KTMT-dən niyə küskün düşüb?!
Yer bərk olanda, arabaya qoşulan öküzlər kotanı darta bilmir və gücə
düşürlər. Bu zaman hər iki öküz fikirləşir ki, günah onun özünü işə
vermək istəməyən boyunduruq yoldaşındadır.

Ermənistanın siyasi isteblişmentində
də buna bənzər vəziyyət yaranıb. Burada
hamı ölkənin iki il bundan əvvəlki biabırçı hərbi uğursuzluğunda suçu bir-birinin
üstünə atır ki, günah onda yox, məhz
qarşı tərəfdədir. Son otuz ildə regionda
işğalçı siyasət aparan, qonşu ölkənin
iyirmi faizə yaxın torpağını işğal edən,
nəhayət, İkinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycan Ordusu tərəfindən burnu
əməlli-başlı əzilən Ermənistan rəhbərləri
tutduqları səhv və yalnış yoldan imtina
etmək əvəzinə, öz günahlarını siyasi
və hərbi müttəfiqlərinin üzərinə atmağa
cəhd edirlər.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və onun komandası yaxşı bir
günah keçisi tapıb. Onlar iddia edirlər
ki, ölkənin 44 günlük savaşda uduzmağının əsas səbəbi erməni ordusu yox,
özünü köməyə yetirməyən KTMT-dir.
Rəsmi İrəvan bu hərbi qurumun dönük

çıxması barədə min cür əfsanə uydurub. Bəli, Ermənistan belə bir xülya ilə
yaşayırdı ki, sözügedən hərbi qurum
Ermənistanın işğalçı, militarist siyasətini
dəstəkləməli və ona “gözün üstündə
qaşın var” deyənləri cəzalandırmalıdır.
Ermənilər bu dəfə bərk yanıldılar və indi
başlarını əməlli-başlı itiriblər.
Bugünlərdə
məlum
olub
ki,
Ermənistan
Kollektiv
Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatının Qazaxıstanda
keçiriləcək təlimlərində iştirakdan imtina edib. Bu barədə Ermənistan Müdafiə
Nazirliyinin məlumatında bildirilib. Qeyd
olunub ki, Azərbaycan–Ermənistan
sərhədindəki vəziyyət nəzərə alınmaqla, Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələrinin KTMT-nin Qazaxıstanda
keçiriləcək təlimlərində iştirakdan imtina
edilməsi qərara alınıb.
Qazaxıstanda KTMT-nin çevik reaksiya qüvvələrinin təlimləri bu il sent-

yabrın 26-da başlanıb və oktyabrın
8-də başa çatacaq. Görünən budur
ki, rəsmi İrəvan KTMT-dən küskün düşüb. Ermənistan hələ İkinci Qarabağ
müharibəsi zamanı üzvü olduğu KTMTyə çox güvənirdi və onu öz arxasında
dağ hesab edirdi. KTMT rəhbərliyi isə
haqlı olaraq Ermənistanın Azərbaycana
qarşı həyata keçirdiyi təcavüzkar
siyasətini sadəcə dəstəkləmədi və bu
gün də bu xətti davam edir.
KTMT təkcə Ermənistandan ibarət
deyil. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan,
Tacikistan və Qırğızıstan da bu hərbi
qurumun üzvüdür. Bu ölkələrin hər birinin Azərbaycan dövləti ilə normal
münasibətləri var və onların rəsmi
İrəvanın çaldığı havaya oynamaq fikirləri
yoxdur.
Bu arada xəbər yayılıb ki, Paşinyan
KTMT-nin baş katibini qəbul etməyib. Bu
barədə Ermənistanın “Hraparak” qəzeti
məlumat yayıb. Qəzet yazır ki, KTMTnin baş katibi Stanislav Zasın başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti bu il sentyabrın
20-də İrəvana gəlib və onların burada 5
gün, yəni sentyabrın 25-nə kimi qalması
planlaşdırılıb.
Xatırladaq ki, KTMT missiyası
Ermənistan və Azərbaycan sərhədindəki
vəziyyəti öyrənmək və gərginliyin azaldılması üçün təkliflər hazırlamaq
məqsədilə İrəvana gəlib. Ermənistan
hökumətinin başçısının KTMT-nin baş
katibi Zası qəbul edəcəyi güman edilirdi. Məsələ burasındadır ki, S.Zas
Ermənistana gəldikdən iki gün sonra
Paşinyan Nyu-Yorka gedib və orada
BMT Baş Assambleyasının sessiyası
çərçivəsində KTMT və Rusiyanın bir
nömrəli düşməni, NATO-nun baş katibi
Yens Stoltenberqlə görüşüb.
Lakin bu müddət ərzində Zas
Ermənistanda hakimiyyətin ikinci eşelonunun rəsmiləri ilə görüşlər keçirib.
Dünən isə məlumat yayılıb ki, Paşinyanın Nyu-York görüşündən xəbər tutan

Zas bir neçə gün əvvəl Ermənistanı
tərk edib. Onun konkret hansı gündə
getdiyini isə Xarici İşlər Nazirliyi öyrənə
bilməyib.
Ermənistan hazırda kələfin ucunu
tamam itirib və nə istədiyini özü də bilmir. Məlumdur ki, erməni xalqının kollektiv yaddaşı Eçmiədzin kilsəsinin və
erməni lobbisinin sayəsində formalaşıb.
Hər iki tərəf ölkənin dalana dirəndiyinin
fərqindədir və ölkənin gələcək taleyi ilə
bağlı Nikol Paşinyan hökumətinə aramsız göstərişlər verirlər.
Bir neçə gün əvvəl Ermənistanın
sabiq prezidentləri və qondarma qurumun sabiq “rəhbərləri” bütün ermənilərin
katolikosunun
hüzuruna
gediblər.
Görüşdə nədən söhbət gedib, bu barədə
tərəflərdən heç biri konkret məlumat
açıqlamır. Amma müxtəlif müsahibələr,
məlumatlar, yazılar nəticəsində başa
düşülən mənzərə ortaya çıxır.
Ermənistan
mediasına
sızan
məlumatlara görə, iştirakçılardan biri
kapitulyasiyaya razılıq verməyi və bu
mövzuda Paşinyana dəstək olmağı
təklif edib. Erməni dilində nəşr olunan
“Yerevan bu gün” nəşri bu barədə belə
yazıbdır: “Nə baş verir? Paşinyan tək
qalıb, bu, faktdır. O, müqaviləni (sülh
sazişi nəzərdə tutulur-müəllif) imzalamaq istəyir. Onlar buna sülh müqaviləsi,
qurtuluş xəritəsi və ya başqa bir şey
deyəcəklər, amma əslində bu, kapitulyasiyadır. Sadə bir hesablama aparmaq
olar ki, bütün iştirakçılardan kim həmişə
və açıq şəkildə torpaqların verilməsini
dəstəkləyib”.
Göründüyü kimi, Ermənistandakı revanşist qüvvələr hələ də Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqlarla hesablaşmaq istəmir və ölkəni yeni müharibəyə
sürükləməyə cəhd edirlər. Bu, kökündən
yalnış siyasətdir!

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Şəhid ailələri hərtərəfli
diqqət və qayğıya layiqdir
A

nım günü ərəfəsində ölkəmizin hər yerində, idarə, təşkilat və müəssisələrdə
şəhid ailələri ilə görüşlər təşkil olunur, onların problemləri dinlənilir.
Bugünlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev də
Xızı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Xəzər Aslanovla bu rayondan olan Vətən
müharibəsi şəhidlərinin ailələrini ziyarət edib, onlar üçün özünüməşğulluq proqramı
üzrə yaradılan təsərrüfatlara baxış keçirib. Vətən müharibəsi şəhidləri Alik İsayevin
və Kərim Əliyevin ailələri ilə görüş zamanı şəhidlərimizin keçdiyi şərəfli döyüş
yolundan bəhs olunub. Onların xatirəsinin daim qəlbimizdə yaşayacağı vurğulanıb.
Nazir şəhidlərin keçdiyi döyüş yolunu əks etdirən guşə ilə tanış olub, ailələrin sosial
vəziyyəti ilə maraqlanıb, onların hər zaman dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə
olunacaqlarını bildirib. Sonra ailələr üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində
yaradılmış təsərrüfatlara baxış olub.

Nazir vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin
tapşırığına əsasən, postmüharibə dövründə icra
olunan sosial dəstək tədbirlərinin bir istiqaməti
kimi, şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarından ibarət 8 min şəxs üçün özünüməşğulluq
proqramı çərçivəsində kiçik biznes sahələri,
təsərrüfatlar qurulub.
Məqsəd onların kiçik
biznesə yiyələnmələri, bununla sahibkarlığa çıxı-

ziyarət edib. Qeyd edək ki, Qədim Xəlilov
düşmən tərəfindən törədilən təxribatın qarşısını
alarkən Kəlbəcər və Laçın istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olub.
Daşkəsən istiqamətində gedən döyüşlərdə
şəhid olan Cavidan Bədəlov isə 44 günlük Vətən
müharibəsində də iştirak edib. O, Prezident İlham
Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə “Azərbaycan

şına şərait yaradılmasıdır. Hazırda da bu proses
davam edir. Həmin ailələr dövlət tərəfindən digər
dəstək tədbirləri ilə də əhatə olunublar. Onlara
müvafiq sosial ödənişlər təyin olunub. Hər iki ailə
göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını ifadə edib, təsərrüfatlarını
inkişaf etdirmək üçün çalışdıqlarını bildiriblər.
Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları ardıcıl
olaraq sentyabrın 12-14-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısını alan zaman şəhidlik zirvəsinə ucalan
qəhrəmanlarımızın ailələrinə ziyarətlər təşkil
edirlər. Belə görüşlərdən biri gizir İsmayıl Məhərrəm oğlu Budaqlının ailəsi ilə olub.
Xatırladaq ki, İ.Budaqlı sentyabrın 12-14də Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi
təxribatların qarşısını alan zaman qəhrəmanlıq
göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Nazirliyin
əməkdaşları, həmçinin Sabirabad rayonu Axtacı kəndində şəhidimizin ailəsini ziyarət ediblər.
Görüşdə şəhid ailələri ilə bağlı bütün sosial
dəstək tədbirlərinin görüldüyü, bundan sonra da
operativ davam etdiriləcəyi bildirilib. Şəhidimizin
keçdiyi şərəfli döyüş yolu xatırlanıb. Görüş
zamanı bildirilib ki, İsmayıl 44 günlük Vətən
müharibəsi döyüşlərində də iştirak edib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə o, “Ağdamın
azad olunmasına görə” və “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medallarla təltif olunub.
Həmin təxribatın qarşısını alan zaman
şəhidlik zirvəsinə ucalan Xəyal Elxan oğlu Süleymanovun və Turan Tərlan oğlu Məhərrəmovun
ailələri də nazirliyin əməkdaşları tərəfindən
ziyarət olunub. Görüşdə Prezident İlham Əliyevin
tapşırığına əsasən, şəhid ailələri ilə bağlı bütün
sosial dəstək tədbirlərinin görülməsinin təmin
olunması ailələrin diqqətinə çatdırılıb. Həmçinin
şəhidlərimizin keçdiyi şərəfli döyüş yolundan
bəhs olunub, xatirələrinin daim qəlbimizdə yaşayacağı vurğulanıb. Qəhrəman hərbçilərimizin
ailələrinin hər zaman dövlətin diqqət və qayğısı
ilə əhatə olunacağı bildirilib.
Nazirlik əməkdaşları tərəfindən sentyabrın
12-14-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi
təxribatların qarşısını alan zaman şəhidlik
zirvəsinə ucalan qəhrəmanlarımızın ailələrinə
ziyarətləri davam edib. Növbəti görüşlər Sumqayıt şəhərində şəhid Səmədov Elnur Sədaqət
oğlunun, Şəki rayon Kiçik Dəhnə kəndində şəhid
Qasımov Nihad Mehman oğlunun və Bərdə rayonu Təhlə kəndində şəhid Məmmədli Namiq
Ağəmməd oğlunun ailəsində olub.
Görüşlərdə dövlətimiz tərəfindən görülən
sosial dəstək tədbirləri barədə ətraflı məlumat
verilib. Torpaqlarımızın Ermənistanın işğalından
azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə canından
keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirələrinin
əbədi olaraq qəlbimizdə yaşayacağı vurğulanıb.
Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar
Behbudov düşmənin törətdiyi genişmiqyaslı
hərbi təxribatların qarşısını alan zaman şəhidlik
zirvəsinə ucalan Qədim Xəlilovun və Cavidan
Bədəlovun İsmayıllı rayonunda yaşayan ailələrini

Ordusunun 100 illiyi”, “Vətən müharibəsi iştirakçısı” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.
Agentlik sədri hər iki ailənin sosial vəziyyəti
ilə maraqlanıb, onlara dəstək tədbirlərinin
göstərilməsi üçün artıq işlərə başlandığını bildirib.
Qeyd olunub ki, Prezident, müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq şəhid ailələri ilə bağlı bütün sosial dəstək
tədbirləri həyata keçirilir. Bu kateqoriyadan olan
şəxslər daim dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə
olunur.
Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən növbəti
görüş şəhid Cəmil Qurbanzadənin Astara rayonunda yaşayan ailəsi ilə olub. Ailənin diqqətinə
çatdırılıb ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən şəhid ailələri ilə bağlı bütün sosial dəstək
tədbirlərinin görülməsi təmin olunur. Söhbət zamanı şəhidimizin keçdiyi şərəfli döyüş yolundan
bəhs olunub. Onun xatirəsinin daim qəlbimizdə
yaşayacağı vurğulanıb. Ailənin yaşayışının hər
zaman diqqətdə saxlanılacağı, şəhid ailələri
üçün nəzərdə tutulan digər dəstək tədbirləri ilə
əhatə olunacaqları qeyd edilib.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini Anar Kərimov sentyabrın 12-14-də
Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi genişmiqyaslı təxribatların qarşısını alan zaman
şəhidlik zirvəsinə ucalan Polad Şirinovun ailəsini
ziyarət edib. Görüşdə şəhidimizin keçdiyi şərəfli
döyüş yolundan bəhs olunaraq, onun xatirəsinin
daim qəlbimizdə yaşayacağı vurğulanıb. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, şəhid ailələri ilə bağlı bütün sosial
dəstək tədbirlərinin görülməsi təmin olunur.
Ailənin sosial vəziyyətinin hər zaman diqqətdə
saxlanılacağı, şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulan digər dəstək tədbirləri ilə əhatə olunacaqları
qeyd edilib.
DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin
direktoru Kənan Əkpərov isə 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı
şəhidlik zirvəsinə ucalan mayor Anar Elşad oğlu Məmmədovun
ailəsini ziyarət edib. Anar Məmmədov Vətən
müharibəsi zamanı Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. O, Prezident
İlham Əliyevin sərəncamları ilə “Vətən uğrunda”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Şuşanın
azad olunmasına görə”, “İgidliyə görə” medalları
ilə təltif edilib. Ailə ilə söhbət zamanı şəhidimizin
keçdiyi şərəfli döyüş yolundan bəhs olunub.
Onun xatirəsinin daim qəlbimizdə yaşayacağı vurğulanıb. Şəhid ailəsinin bundan sonra da
sosial dəstək tədbirləri ilə əhatə olunacağı qeyd
olunub.
Bütün ziyarətlərin, görüşlərin bir məqsədi
var: Şəhid ailələri bilsinlər ki, dövlət həmişə onların arxasındadır. Həmin ailələrə hər cür qayğı,
diqqət göstərilir və bu himayədarlıq davamlı olacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin!

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

28 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə

AHİK-in kollektivi Vətən qurbanlarının
ölməz xatirəsini yad edib
Azərbaycan
Həmkarlar
İttifaqları
Konfederasiyasının
sədri, Milli Məclisin deputatı
Səttar Möhbalıyev, qurumun
kollektivi və üzv təşkilatların
təmsilçiləri 27 Sentyabr Anım
Günü ilə əlaqədar xalqımızın
müqəddəs and yeri olan
Şəhidlər
xiyabanını
ziyarət
ediblər.
Azərbaycanın
azadlığı,
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrun
da mübarizədə canlarından keçmiş
qəhrəman Vətən övladlarının əziz
xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarları
üzərinə güllər düzülüb, “Əbədi məşəl”
abidəsinin önünə əklil qoyulub.

AHİK sədri Səttar Möhbalıyev
Şəhidlər xiyabanında jurnalistlərin
suallarını cavablandıraraq bildirib ki,
Vətən yolunda şəhid olanların əziz
xatirəsi daim uca tutulur, onların ailə
üzvləri həmişə yüksək dövlət qay
ğısı ilə əhatə olunur: “Şuşanın azad
edilməsi xəbərini müzəffər Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyev xal
qımıza və dünyaya məhz buradan–
Şəhidlər xiyabanından çatdırmışdı. Bu
xəbərlə ilk olaraq şəhidlərin ruhunu
şad etmişdi. Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə sentyabrın 27-nin Anım
Günü kimi təsis olunması şəhidlərin
xatirəsinə göstərilən böyük ehtiramın
nümunəsidir. 44 gün davam edən
Vətən müharibəsi tariximizin parlaq
səhifəsi olmaqla, Azərbaycan xalqının
iftixar və qürur mənbəyinə çevrilib”.
Sonra ikinci Şəhidlər xiyabanına
gələn AHİK təmsilçiləri ölkəmizin ərazi
bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş
əsgər və zabitlərimizin xatirəsini yad
edib, məzarları üzərinə gül dəstələri
qoyublar.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Samuxda şəhidlərin
Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət xatirəsi ehtiramla anıldı
Heyətinin Sədrinə təqdim edib
Azərbaycanın Bosniya və Herseqovinadakı səfiri Vilayət Quliyev
etimadnaməsini Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri Şefik
Caferoviçə təqdim edib.

Etimadnamənin təqdimetmə mərasimi
çərçivəsində səfir V.Quliyev ilə Ş.Caferoviç
arasında qarşılıqlı şəkildə gələcək əməkdaşlıq
istiqamətləri
barədə
söhbət
aparılıb.
Müzakirələr zamanı ikitərəfli əlaqələrə
toxunan Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət
Heyətinin Sədri Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşlərini və cari
ilin iyun ayında ölkəmizdə keçirilmiş IX Qlobal
Bakı Forumunda iştirakını məmnunluqla
xatırladıb və Azərbaycan Prezidentinə
salamlarını çatdırmağı xahiş edib. Ş.Caferoviç

bu görüşlərdə çox səmimi və
səmərəli müzakirələrin aparıldığını
bildirib.
O vurğulayıb ki, Bosniya və Her
seqovina Azərbaycanın beynəlxalq
hüquq normalarına uyğun ola
raq öz ərazi bütövlüyünü müdafiə
etməsini və Qarabağın uğurla
bərpa olunmasını dəstəkləyir.
Vurğulayıb ki, ölkələrimiz arasın
da güclü siyasi əlaqələr ikitərəfli
münasibətlərə olduqca müsbət
təsir edir.
Səfir Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham Əliyevin sa
lamlarını Şefik Caferoviçə çatdırıb.
V.Quliyev
torpaqlarımızın
işğalı zamanı və İkinci Qarabağ
müharibəsi dövründə Bosniya və
Herseqovinanın ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpasına göstərdiyi
dəstəyin yüksək qiymətləndirildiyini qeyd
edib. Səfir ölkələrimiz arasında mövcud olan
güclü siyasi əlaqələrin, ümumilikdə, ikitərəfli
münasibətlərimizə olduqca müsbət təsir
etdiyini deyib. V.Quliyev ikitərəfli və çoxtərəfli
səviyyədə mövcud olan əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsində maraqlı olduğunu
qeyd edib.

Nihad BUDAQOV
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

“Samux
Şəhidləri”
kompleksinin
önündə
ümumrayon tədbiri keçirildi. Tədbirdə rayon icra
hakimiyyətinin başçısı Alı Qocayev, Milli Məclisin
deputatı Nizami Səfərov, şəhid ailələri, qazilər,
müharibə iştirakçıları, hüquq-mühafizə orqanlarının,
idarə, müəssisə, təşkilatların rəhbərləri və rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər.

Alı Qocayevə Nizami Səfərov çıxış edərək dedilər ki,
bu tarixi bir qələbədir. Torpaqlarımızın cəmi 44 gün ərzində
düşməndən təmizlənməsi qürurverici bir faktdır. Ona görə də
bu müharibədə bir çox həmvətənlərimizin şəhid olduğunu, ya
ralanaraq sağlamlıqlarını itirdiyini, parlaq qələbəmizin əsgər
və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına ərsəyə
gəldiyini unutmamalıyıq.
Milli Qəhrəman Elton İsgəndərovun atası Xaləddin
İsgəndərov isə çıxışında işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
böyük quruculuq işlərinin aparıldığını və bunun müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində
qəhrəmanlıq göstərmiş Azərbaycan Ordusunun misilsiz əməyi
nəticəsində mümkün olduğunu xüsusi olaraq vurğuladı.

Sarayevo

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Qələbə bayraqlarına yol açan dəmir şahinlər – “Bayraktar TB2”
Müdafiə Nazirliyinin yaydığı görün
tülərdən TB2 SPUA-ların Ermənistan
Silahlı Qüvvələrinə qarşı uğurla istifadə
edildiyini, Ermənistan artilleriyasının,
döyüş mövqelərinin, tanklarının, piyada
döyüş maşınlarının, YARS və zenit-ra
ket komplekslərinin məhv olmasını ay
dın görürük. Döyüşlərin ilk günlərində
Ermənistan ordusuna aid “Osa-AKM”,
“Strela-10”, “Tor-M2MK” və iki ədəd
S-300 zenit-raket kompleksi TB2 SPUA
ilə məhv edilib.
Rəsmi görüntülər əsasında aparılmış
dəqiqləşdirmələrə əsasən, 44 günlük
döyüş əməliyyatlarında TB2-lər vasitəsi
ilə Ermənistan ordusuna aid 90 ədəd
T-72 tankı, 29 ədəd piyada döyüş ma
şını, 132 ədəd artilleriya qurğusu, ara
larında “Smerç” və WM-80 yaylım atəşli
reaktiv sistemlər də olmaqla 61 YARS, 9
radiolokasiya stansiyası və REM sistemi,
143 nəqliyyat vasitəsi, habelə düşmənin
çox sayda canlı qüvvəsi məhv edilib.
TB2 PUA-ları döyüşlərin gedişatında
zərbə endirilməsi, düşmənə məxsus
hədəflərin axtarışı, təyin edilməsi və
koordinatlarının artilleriya batareyala
rına ötürülməsi, digər kamikadze PUAların (“Harop”, “Zərbə”, “SkyStriker”)
hədəflərə istiqamətləndirilməsi, fasiləsiz
kəşfiyyatın aparılması və görüntülərin
real vaxt rejimində komanda-idarəetmə
mərkəzlərinə ötürülməsi də daxil olmaq
la müxtəlif tapşırıqların icrasını uğurla
yerinə yetirib.
Ermənistan silahlı qüvvələri baş
qərargahının keçmiş rəisi, general-pol
kovnik Movses Akopyan noyabrın 19-da
İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransında
“Bayraktar TB2” SPUA-ların fəaliyyətinə
Rusiya istehsalı olan ən müasir
radioelektron mübarizə kompleksi ilə də
maneə qoya bilmədiklərini etiraf edib.
General bildirib ki, Ermənistan tərəfi
döyüşlərin gedişatında Rusiyadan alın
mış “Pole-21” radioelektron mübarizə
kompleksi ilə ilk günlər TB2-lərin işini
müəyyən dərəcədə pozmağı bacar
sa da, 4 gün sonra adıçəkilən sistem
işə yaramayıb. PUA-lar əvvəlki qayda
da Ermənistan ordusunun ön xətdə və
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zərbaycan Ordusu 44 günlük II Qarabağ müharibəsində dünya
hərb tarixində misli görünməmiş döyüş əməliyyatları apardı.
Ermənistanla 27 sentyabr – 10 noyabr 2020-ci il tarixlərində
gedən və Azərbaycan Ordusunun qələbəsi ilə başa çatan müharibədə
bir neçə silah sisteminin uğurlu tətbiqi hərbi əməliyyatların taleyinin qısa müddətdə həllinə imkan verdi. Bu yeni silah sistemlərindən
ən effektivi Türkiyənin “Baykar Savunma” şirkətinin istehsalı olan
“Bayraktar TB2” silahlı pilotsuz uçuş aparatı (SPUA) oldu. Müharibə
dönəmində Müdafiə Nazirliyi paylaşdığı videoçarxlarda Azərbaycan
Ordusunun Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalında yer alan “Bayraktar TB2” SPUA-larının ermənilərin hərbi texnika və canlı qüvvələrini
məhv etməsini izləyirdik. Xarici ekspertlər və mətbuat “Bayraktar
TB2”-ni “ölüm silahı” adlandırırdı.

cəbhənin dərinliyindəki obyektlərini vur
maqda davam edib.
Xatırladaq ki, daha əvvəl – 2020-ci
ildə Suriyanın şimalında, ardınca həmin
ilin yayında Liviyada, payızda isə Azər
baycanda döyüş əməliyyatlarında uğur
lu nəticə göstərən “Bayraktar TB-2”-lər
hərbi ekspertlər tərəfindən yüksək
dəyərləndirilir.
Sözsüz ki, müharibədə qələbəni
Azərbaycan əsgəri qazandı. Lakin bu
müharibə həm də ölkələrin hərbi ar
senalında mövcud olan texnika, silah
müharibəsi idi. Müharibədə əsgərə

üstünlük qazandıran müasir tələblərə
cavab verən texnika və silahdır. Dö
yüş əməliyyatlarının gedişatında KİV-ə
müsahibəsində Prezident İlham Əliyev
Türkiyə istehsalı olan PUA-ların rolu
nu dəyərləndirərək, bu sistemlərin mü
asir, çağdaş texnologiyalar əsasında
yaradılmış silah növü olduğunu deyib:
“Bu, Türkiyənin həm texnoloji, həm iq
tisadi, həm də intellektual potensialının
təzahürüdür. Əlbəttə ki, belə imkanla
rın bizdə olması işimizi asanlaşdırır və
insanlarımızın, əsgərlərimizin həyatını
xilas edir. Çünki onlar olmasaydı, ha

vadan vurulan həmin tankları, topları
və digər erməni texnikasını biz gərək
yerdən vuraydıq. O da çox böyük insan
itkisinə gətirib çıxara bilərdi. Bu apa
ratlar insan itkisinin yüksək rəqəmlərlə
ölçülməməsi üçün bizə böyük üstünlük
verir. Eyni zamanda, onların texnologi
yası mükəmməldir”.
Oktyabrın 14-də “France 24” teleka
nalına müsahibə verən Prezident İlham
Əliyev Türkiyədən əldə edilən PUA-lar
vasitəsilə Ermənistanın bir milyard dollar
dəyərində hərbi texnikasının məhv edil
diyini deyib. Hərbi əməliyyatların sonrakı
günlərində də TB2 SPUA-ları ROKET
SAN şirkətinin istehsalı olan MAM-L və
MAM-C ağıllı sursatlarla döyüş mey
danında aralarında müxtəlif zenit-raket
kompleksləri də olmaqla, düşmənin
200-dən çox hərbi texnikasını, silah sis
temini, çox sayda canlı qüvvəsini məhv
edib.
Dekabrın 10-da Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə keçir
diyi mətbuat toplantısında Prezident
İlham Əliyev “Bayraktar TB2” SPUların döyüşlərdə qələbənin əldə olun
masında mühüm rol oynadığını bildi
rib: “Türkiyənin müdafiə sənayesinin
məhsulu olan məşhur “Bayraktar”
Vətən müharibəsində böyük dəyişikliyə
səbəb oldu və bizim uğurlarımızın əldə
edilməsində müstəsna rol oynadı. Bütün
dünya türk xalqının zəkasını, istedadını
bir daha gördü. Türk sənayesinin inkişaf
etmiş sənaye olmasını bir daha gördü”.
Qarabağ
münaqişəsində
Azərbaycana hücum Ermənistan üçün
ən pis ssenari idi. Digər gerçəklik isə bu
idi ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olun
ması üçün Ermənistan rəhbərliyi gərəkli
olan siyasi-diplomatik addımı atmadı.
Qarabağ müharibəsi Ermənistanın ordu
quruculuğunun, iqtisadiyyatının, inkişafı
nın zəif olmasını, siyasi-hərbi diploma
tiyasının iflasa uğraması həqiqətini üzə
çıxardı.

Rizvan FİKRƏTOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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arixi mənbələrdə miladdan əvvəl II əsrdə Çanqandan (Çinin indiki
Sian şəhəri) Aralıq dənizinin sahillərinədək uzanan karvan yolu
ilə əvvəllər ipək, sonralar isə barıt, kompas və çap dəzgahlarının
Azərbaycandan keçməklə Avropaya daşınmasına başlanıb. Bununla da
ticarətin ilk ən genişmiqyaslı logistikasının, dəhlizin formalaşmasının
əsası qoyulub. Həmin vaxtdan etibarən sözügedən yolun əhatələndiyi
ölkələrdə rifah, tərəqqi, inkişaf nəzərə çarpıb. Bir sözlə, Azərbaycanın da
daxil olduğu bu nəqliyyat infrastrukturu keçdiyi bölgələrin çiçəklənməsini
şərtləndirib, dünyaya sülh, əmin-amanlıq, firavanlıq bəxş edib.

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra
bu yol yenidən canlanma, inkişaf mərhələsinə
daxil olub. Dünya ölkələrini birləşdirən və “İpək
yolu” adını daşıyan bu magistralın daha da
təkmilləşdirilməsinin əsası TRASEKA proqramı
ilə qoyulub. Ulu öndər Heydər Əliyev sözügedən
məsələnin gerçəkləşməsində yorulmaz fəaliyyət
göstərib. Ümummilli lider Avropa İttifaqının
Qərblə Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrini yeni
nəqliyyat dəhlizində birləşdirmək ideyasını irəli
sürüb. Dahi şəxsiyyətin 1998-ci ildən etibarən
bu təşəbbüsü əsasında paytaxtımızda beynəlxalq
konfrans keçirilib. Genişmiqyaslı tədbirdə qarşıya konkret vəzifələr qoyulub, iştirakçı dövlətlərin
fəaliyyət prinsipləri müəyyənləşdirilib.
Prezident İlham Əliyevin respublikaya
rəhbərlik etdiyi 19 il ərzində isə əlverişli coğrafi mövqeyi olan ölkəmizin tranzit potensialının
reallaşdırılması daim diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bunun nəticəsində beynəlxalq və regional
nəqliyyat dəhlizləri sürətli inkişaf yoluna çıxaraq,
iqtisadiyyatımızın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə
müsbət təsir göstərib. Eyni zamanda, nəqliyyat,
infrastruktur və logistika sahələrində birgə
layihələr dövlətimizin iqtisadi imkanlarını

həsr olunan müşavirədə isə ölkə rəhbəri sözügedən
limanın ikinci fazasına başlanılmasının vacibliyini vurğulayaraq, Xəzər üzərindən yükdaşımaların həcminin artırılmasının artıq reallıq olduğunu
söyləyib. “Mənə bu yaxınlarda verilən məlumata
görə, artıq ərazimizdən keçən yükləri aşırmağa
bizim imkanımız yoxdur. Çünki biz beynəlxalq
ticarət limanını o vaxt olan yüklərə görə inşa etmişik, birinci fazasını başa çatdırmışıq. İndi
tezliklə ikinci fazaya keçmək lazımdır”, – deyən
dövlətimizin başçısı bununla Azərbaycanın tranzit
əhəmiyyətinin artmasını da diqqətə çatdırıb.
Yeri gəlmişkən, son 20 ildə Azərbaycanda
19 min kilometr avtomobil yolunun, 1400 kilometr dəmir yolunun tikilməsini və ya əsaslı təmir
edilməsini, Vətən müharibəsindən sonra Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında minlərlə
kilometr avtomobil yolunun salınmasını da nəzərə
alsaq, respublikamızın nəqliyyat sisteminin bu
sahəsində həyata keçirilən layihələrin miqyası
haqqında aydın təsəvvür yaranır.
Bütün bunlar isə o deməkdir ki, Azərbaycan
Prezidenti tərəfindən zamanında uzaqgörənliklə
həyata keçirilən sözügedən layihələr artıq dövrün tələbinə uyğun olaraq öz bəhrəsini verir.

genişləndirib, əhəmiyyətini artırıb. Bu istiqamətdə
həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, son 10
il ərzində respublikanın nəqliyyat sektorunda orta
illik artım tempi 3,5 faiz təşkil edib, yeni infrastruktur qurulub, özəl investisiyalar artıb. Ölkə regional əhəmiyyətli nəqliyyat-logistika və ticarət
qovşağına çevrilib və əsas ticarət marşrutlarından
bəhrələnməyin əsası qoyulub.
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin
sentyabrın 16-da Səmərqənddə keçirilən sammitinin geniş tərkibdə iclasında çıxış edən Prezident
İlham Əliyev həmkarlarına Azərbaycanın tranzit və nəqliyyat-logistika imkanları barədə ətraflı
məlumat verib. Dövlətimizin başçısı respublikamızın Şərq–Qərb və Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizləri
kimi regional kommunikasiya layihələrinin işə
düşməsində fəal iştirakından danışaraq, hazırda
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ildə 15
milyon ton yükaşırma qabiliyyətinə malik olmasını və bu göstəricinin il ərzində 25 milyon tona
qədər artırılmasının mümkünlüyünü vurğulayıb.
Azərbaycan Prezidenti, eyni zamanda, cari ilin ilk
7 ayında Azərbaycan ərazisindən keçən tranzitin
50 faizə yaxın artdığını da qeyd edib.
Azərbaycan son illər ərzində Şərq–Qərb və
Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizləri kimi regional
kommunikasiya layihələrinin işə düşməsinə sanballı töhfələr verib. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, adları çəkilən dəhlizlərlə ölkəmizin
ərazisindən daşınan yüklərin birinci mərhələdə
3 milyon, ikinci mərhələdə 5–8 milyon, üçüncü
mərhələdə isə 15 milyon ton olması gözlənilir.
Lakin hazırda Avropada mövcud müharibə şəraiti,
Rusiya–Ukrayna qarşıdurması diqqəti aparıcı
seqmenti Azərbaycan olan Şərq–Qərb dəhlizinə
yönəldib.
Bu məqamda onu da xatırladaq ki, Şərq–Qərb
və Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında önəmli rol oynayan Azərbaycan 52 gəmi ilə
həm də Xəzər dənizində ən böyük mülki yük donanmasına malikdir və Bakı Gəmiqayırma Zavodu bütün növ gəmilər istehsal edə bilir. Həmçinin
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ildə 15 milyon ton yükaşırma gücündədir. Bu, eyni zamanda,
il ərzində 25 milyon tona qədər artırıla bilər. Eləcə
də Azərbaycan 18 təyyarə ilə regionumuzda ən böyük mülki hava yük donanmalarından birinə malik
respublika kimi tanınır.
Burada Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanından söz düşmüşkən, Prezident İlham Əliyev
Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına
üzv ölkələrin sentyabrın 16-da keçirilən sammitinin geniş tərkibdə iclasındakı çıxışda adı çəkilən
ticarət limanı haqqında bəhs edərək, bu regional
və beynəlxalq əhəmiyyətli nəhəng infrastrukturun inkişafını daim diqqət mərkəzində saxladığını
bildirib. Cari il iyulun 15-də altı ayın yekunlarına

Dünyada baş verən geosiyasi vəziyyət isə ixrac
və idxal ölkələrinin qarşısına ən təhlükəsiz və
sərfəli nəqliyyat dəhlizindən istifadəni şərt qoyur. Beləliklə, tarixi İpək yolu üzərində geniş iqtisadi zolağın yaradılmasının fəal dəstəkçisi olan
Azərbaycan, eyni zamanda, digər dəhlizlərlə
müqayisədə yüklərin ölkəmizin ərazisindən
keçməklə müxtəlif istiqamətlərə tranzit daşımalarının səmərəli təşkilinə etibarlı təminat verir,
daha əlverişli şərtlərlə qısa müddətdə, təhlükəsiz
və vaxtında çatdırılmasına, tranzit daşımaların
həcminin dəfələrlə artmasına imkan yaradır.
İşğaldan azad edilən Qarabağ regionunun coğrafi mövqeyi, ərazidən Avropaya və Asiyaya çıxış
imkanlarının artması isə Azərbaycanın beynəlxalq
nəqliyyat-kommunikasiya və dəhliz layihələrində
bundan sonra daha fəal iştirakını gücləndirəcək.
Bu hal Xəzər–Qara dəniz hövzəsinin və Cənubi
Qafqazın strateji və etibarlı dövləti kimi ölkəmizin
iqtisadi və siyasi nüfuzunu daha da artıracaq.
Gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlaması ilə Azərbaycanın nəqliyyat-logistika imkanları daha da genişlənəcək.
Qeyd edək ki, hazırda Ermənistan Zəngəzur
dəhlizinin açılmasına mane olmaq istəsə də, dünyada söz sahibi olan ölkələr tərəfindən bu layihənin
reallaşmasına böyük maraq göstərilir. Çin, Rusiya və Türkiyə bu dəhlizin açılmasında israrlıdır.
Üstəlik, Avropa ölkələri də bu layihənin icrasının
zəruriliyini dəstəkləyir.
Dövlətimizin başçısı çıxışlarının birində
Zəngəzur dəhlizinin–Horadiz–Zəngilan–Ağbənd
dəmir yolu istifadəyə veriləndən sonra bölgəmizin
uzunmüddətli inkişafı, sabitliyin təmin edilməsi
və müharibə risklərinin sıfıra endirilməsinə
əminliyini ifadə edib. Eyni zamanda, bu dəmir yolunun digər nəqliyyat layihələrinin də reallaşdırilmasına mühüm təsir göstərəcəyini diqqətə çatdırıb:
“Azərbaycan Naxçıvanla, Türkiyə ilə birləşir. Eyni
zamanda, Rusiyadan Ermənistana dəmir yolu xətti
açıla bilər. Bu xətt yalnız Azərbaycan ərazisindən
keçə bilər. Həmçinin Rusiya ilə İran arasında Naxçıvan ərazisi ilə dəmir yolu bağlantısı olacaq. İran
ilə Ermənistan arasında dəmir yolu bağlantısı olacaq. Türkiyə ilə Rusiya arasında dəmir yolu bağlantısı olacaq. Yəni bütün bölgə ölkələri bundan
ancaq xeyir görəcəklər”.
Azərbaycanın uzun illər təhlükəsiz tranzit
ölkə kimi qazandığı nüfuz və maliyyə resursları
da Horadiz–Zəngilan–Ağbənd dəmir yolu xəttinin
uğurla reallaşdırılacağına imkan verəcək. Digər
tərəfdən, bu infrastruktur bütün Türk dünyasını
birləşdirməklə yaxın gələcəkdə regionun türkdilli dövlətləri arasında dərin iqtisadi-siyasi birliyin
qurulmasına və möhkəmlənməsinə də əsaslı təsir
göstərəcək.

Dünyanın yolları yenə
Azərbaycandan keçir

V. BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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Azərbaycanın bölgələrində şəhidlər ehtiramla anıldı
28 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə

Respublikamızın hər yerində 27 Sentyabr Anım Günü yüksək səviyyədə,
şəhidlərimizin adına layiq keçirildi. Keçirilən tədbirlərdə on minlərlə sakin
iştirak edərək şəhidlərə öz ehtiramlarını bildirdilər. Onlar Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici
siyasəti hərtərəfli dəstəklədiklərini bildirərək, Ermənistanın öz təcavüzkar
hərəkətlərindən bu gün də əl çəkmədiyini pislədilər. Qeyd olundu ki, bir
qarış belə torpaq verilməyəcək və əks təqdirdə yenə “dəmir yumruq”la
qarşılaşacaqlar.

Bayraq
Meydanından
Şəhidlər
xiyabanına gətirdilər. Daha sonra
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən əsgər və
zabitlərimizin xatirəsinə ucaldılmış
Şəhidlər Memorial Abidə Kompleksinin açılışı oldu, abidə önünə əklil qoyuldu.
Şəhid övladlarının, məktəblilərin
təqdimatında şəhidlərin xatirəsinə
həsr edilmiş ədəbi-bədii kompozisiya
təqdim olundu.
Çıxış edən igid övladların məğrur
anaları “Vətən sağ olsun!” deyərək
canları, qanları ilə zəfər tariximizi yazan qəhrəmanlara, onların ailələrinə
göstərilən diqqətə görə Ali Baş Komandan İlham Əliyevə təşəkkürlərini
bildirdilər.
Həmin gün ağacəkmə aksiyası da
keçirildi və sakinlər tərəfindən Şəmkir
şəhərinin bəzi küçə və prospektlərində
eyvanlardan, həyətyanı evlərin qapılarından bayraqlar asılaraq həmrəylik
nümayiş etdirildi.

Gəncə
Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov 44 gün ərzində
şəhərdə keçiriləcək tədbirlərlə bağlı
icra hakimiyyətindəki müşavirədə belə
demişdi:
- İllər keçəcək, amma biz onları heç
zaman unutmayacağıq. Şəhidlərimiz
artıq bizim and yerimizdir. Ona görə
də keçirilən hər bir tədbir, hər hansı bir
mərasim çox yüksək səviyyədə, onların adına layiq olmalıdır. Doğrudan
da, sentyabrın 27-də Gəncədə təşkil
olunan tədbirlər öz mütəşəkkilliyinə,
möhtəşəmliyinə və məzmununa görə
seçilirdi.
Anım Günü Gəncənin Şəhidlər
xiyabanında ümumşəhər tədbiri ilə
başladı. Saat 12-də Vətən müharibəsi
şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edildi. Burada uyuyan
qəhrəman oğullarımızın məzarları
gül-çiçəyə büründü, ruhlarına dualar oxundu, yaxınlarına bir daha
təsəlli verildi. Sonra Gəncənin Vətən
müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə
tutulması nəticəsində dağılan ərazilər
ziyarət olundu.
Ağacəkmə aksiyası Azərbaycanın
müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən
şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr
olundu. Oxşar aksiya Gəncə–Bakı
magistral yolunda da baş tutdu.
Qeyd edək ki, sakinlərin Şəhidlər
xiyabanına, tədbir keçirilən digər
yerlərə rahat gediş-gəlişini təmin
etmək məqsədi ilə xüsusi avtobuslar
ayrılmışdı.

rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, eləcə
də şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri
iştirak etdi. Şəhidlərin əziz xatirəsinə
ucaldılmış Memorial Xatirə Kompleksi
ziyarət olundu, gül dəstələri düzüldü,
Şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anıldı.
Mərasim
Vətən
müharibəsi

Ağstafa
Anım Günündə Ağstafa şəhərinin
mərkəzində
Vətən
müharibəsi
şəhidlərimizin xatirəsinə ucaldılmış
“Şəhid” Memorial Abidə Kompleksi
ziyarət olundu, şəhidlərimizin xatirəsi

Goranboy
dərin ehtiramla anıldı.
Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Seymur Orucov, rayonun digər
məsul şəxsləri, şəhid ailələrinin üzvləri,
qazilər, müharibə iştirakçıları, eləcə də
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
iştirak etdilər.
Memorial kompleksin səkkizguşəli
ulduzunda alovlanan məşəl önünə
əklil qoyuldu, aypara abidəsi üstünə
gül dəstələri düzüldü.

Tovuz

Goranboy şəhəri Şəhidlər XatirəAbidə Kompleksində keçirilən tədbirdə
rayon icra hakimiyyətinin başçısı
Məhərrəm Quliyev, idarə, müəssisə,
təşkilatların kollektivləri, şəhid ailələri,
qazilər və rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbir
iştirakçıları əvvəlcə torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda canlarından keçən
şəhidlərimizin xatirəsinə inşa edilmiş Xatirə-Abidə Kompleksini ziyarət
etdilər, onların ruhuna dualar oxudular,
əziz xatirələrini bir dəqiqəlik sükutla
yad etdilər.
Məhərrəm Quliyev və dedi ki,
möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali
Baş Komandan, cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında, Qarabağın azadlığı
və ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması şəhidlərimizin canı, qanı bahasına olub. Biz onları bir an belə unuda
bilmərik.
Həmin gün şəhərin Heydər Əliyev
Parkında və Şəhidlər Xatirə Kompleksi
ərazisində 100-dən çox Eldar şamı və
Sərv ağacları əkildi.

şəhidlərinin ailə üzvləri ilə birlikdə
ağacəkmə aksiyası ilə davam etdirildi.
Saat 12-də Vətən müharibəsində
qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin
ərazi bütövlüyü yolunda canlarını
fəda etmiş şəhidlərimizin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edildi.

Şəmkir
Dünən
Şəmkirdə
Şəhidlər
Memorial
Abidə
Kompleksinin
təntənəli açılışı oldu.
İştirakçılar əvvəlcə 50 metr uzunluğunda şanlı Azərbaycan bayrağını

Tovuz şəhər Şəhidlər xiyabanında
Anım Günü ilə əlaqədar təşkil olunan
tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin
başçısı, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər
və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak
etdilər.
Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məmməd Məmmədov rəşadətli
ordumuzun keçdiyi döyüş yolundan, müzəffər Ali Baş Komandanımızın müharibə zamanı göstərdiyi
qətiyyətdən söz açdı.
Daha sonra şəhid Münasib Yusifovun atası Mübariz Yusifov, şəhid Ceyhun İsmayılovun anası Aytəkin İsma-

Mingəçevir
Anım Günü münasibətilə respublikamızın hər yerində olduğu
kimi, Mingəçevir şəhərində də
silsilə tədbirlər həyata keçirildi. İlk
olaraq şəhidlərin ruhuna şəhərin
müxtəlif ərazilərində 600 ədəd
ağac əkildi. Tədbir iştirakçıları
sonra Şəhidlər xiyabanına gələrək
burada şəhidilərin xatirəsinə həsr
olunmuş tədbiri davam etdirdilər.
Öncə şəhidlərin ruhuna dualar
oxundu, onların ruhu yad edildi.
Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov Birinci Qarabağ müharibəsi savaşında, 2016-cı
ilin Aprel döyüşlərində, 44 günlük
Vətən müharibəsində və eləcə də
2022-ci il sentyabrın 12-dən 13-nə
keçən gecə şəhid olan Vətən övladlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik
sükutla yad olunmasını təklif etdi,
onlara Allahdan rəhmət dilədi.
Sonra bu döyüşlərdə igidlik, şücaət göstərən əsgər və
zabitlərimizin qəhrəmanlıqlarından,
vətənpərvərliklərindən, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyətli
addımları ilə Qarabağ savaşı uğrunda gedən döyüşlərdə əldə
olunan zəfərlərdən söhbət açıldı.
Bildirildi ki, məhz həmin igid övladlarımızın şücaəti nəticəsində
bu gün Qarabağımız çiçəklənir,
inkişaf edir, yeni-yeni infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Artıq
məcburi köçkünlərin öz doğma
yurdlarına qayıdışı həyata keçirilir.
Bu bizə ruh yüksəkliyi verir. Əminik
ki, cənab Prezidentimizin həyata
keçirdiyi daxili və xarici siyasət
nəticəsində Azərbaycan öz xoşbəxt
günlərinə qayıdacaq, Qarabağımızda həyat yenidən canlanacaq. Biz
bütün şəhidlərimizin xatirəsini əziz
tutur, onların ruhu qarşısında baş
əyir, qazilərimizə Allahdan şəfalar
diləyirik.
Dövlətimizin başçısının şəhid
ailələrinə, müharibə veteranlarına göstərdiyi diqqət və qayğı
məmnunluq doğurur. Biz Mingəçevir
şəhidlərinin ailələrinə, qazilərimizə,
veteranlarımıza dəstək olmaqla, onların bütün problem və qayğılarının,
çətinlikərinin həllinə nail oluruq və
hər zaman onların yanındayıq. Bu
hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq
borcudur.
Tədbirdə
Şəhid Ailələrini
Müdafiə
Cəmiyyətinin
sədri
İranə
Həsənova,
Qarabağ
Əlilləri Cəmiyyətinin sədri Əlağa
Bəndəliyev, Əmək və Müharibə
Veteranları Şurasının sədr müavini Rizvan Mikayıllı, şəhid
Təbriz Cümüzadənin atası İldırım Cümüzadə, Vətən müharibəsi
əlili Rüstəm Ömərov çıxış edərək
şəhid ailələrinə, qazilərə göstərilən
diqqət və qayğıya görə ölkə
rəhbəri, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevə, Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevaya dərin minnətdarlıqlarını
ifadə etdilər.
Uşaq
Gənclər
İnkişaf
Mərkəzinin şagirdlərinin ifasında şəhidlərimizə həsr olunmuş
kompozisiya nümayiş olundu.
Sonda şəhər icra hakimiyyətinin
başçısı İlham İsmayılov, hüquqmühafizə orqanlarının, eləcə də
idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri,
ictimaiyyət
nümayəndələri
şəhidlərin məzarı önünə gül
dəstələri qoydular.

Zaqatala

nından keçən şəhidlərimizin əziz
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilib, ruhlarına dualar oxunub.
Tədbirdə
çıxış
edənlər
Azərbaycan
Respublikasının
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən
şəhidlərimizin xatirəsinin hər birimiz üçün əziz olduğu, xalqımızın
qəhrəman övladları ilə qürur duyduğu xüsusi vurğulanıb. Prezident,
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında 44 günlük Vətən müharibəsində və sentyabrın 12- dən 13-nə keçən gecə
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
törətdikləri genişmiqyaslı təxribatın
qarşısı alınarkən, şanlı tarix yazan oğullarımızın, şəhidlərimizin,
qazilərimizin
döyüş
yolundan
söz açılıb, onların hər birinin bir
qəhrəman olduğu və bu gün hər
kəsin onlarla fəxr etdiyi, qürur duyduğu bildirilib.
Sonra rayon icra hakimiyyətinin
təşkilatçılığı
ilə
Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq
keçirilən ağacəkmə aksiyasında 30
ədəd Eldar şamı və 70 ədəd Akasiya tingləri əkilib.

Balakən
Balakəndə də 27 Sentyabr
Anım Günündə şəhidlərimizin
xatirəsi anılıb. Bu münasibətlə
rayonda bir neçə tədbir keçirilib. Vətən müharibəsi zamanı
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş
şəhidlərimizə ehtiram əlaməti olaraq rayonun Bayraq muzeyindən
Şəhidlər xiyabanına doğru yürüş
təşkil edilib.
Balakən
Rayon
İcra
Hakimiyyətinin
başçısı
İslam
Rzayev,
hüquq-mühafizə
orqanlarının
rəhbərləri
və
ictimaiyyət nümayəndələri Vətən
müharibəsində Balakən rayonun-

dan olan şəhidlərin fotolarından
ibarət plakatlarla yürüş edərək
şəhidlərimizə ehtiramın əbədiliyini
nümayiş etdiriblər.
Sonra
tədbir
iştirakçıları
şəhidlərimizin ailə üzvləri ilə birlikdə
“Şəhidlər xiyabanı”nda ölkəmizin
azadlığı və suverenliyi uğrunda
canından keçmiş mərd Vətən oğullarının məzarlarını ziyarət ediblər.
Şəhidlərimizin məzarı üstünə gül
dəstələri düzülüb, ruhuna dualar
oxunub.
“Şəhidlər
xiyabanı”nda
şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti
olaraq onların xatirəsinə ağacəkmə
aksiyası keçirilib.
Rayon mədəniyyət və istirahət
parkında davam etdirilən tədbirdə
əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.
Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin

Naftalan
Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə təşkil olunan Anım
Günündə ŞİH-nin başçısı Vüqar Novruzov, hüquq-mühafizə orqanlarının
yılova, şəhid Vasif Heydərovun həyat
yoldaşı Qəmər Heydərova, şəhid Firuz
Əhmədovun atası Məzahir Əhmədov,
Vətən müharibəsi qazisi Nahid Hacıyev çıxış edərək şəhid ailələrinə və
qazilərimizə göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə
və Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevaya tovuzlular adından
öz təşəkkürlərini bildirdilər.
Şəhidlərimizin xatirəsinə inşa olunmuş abidə kompleksi, əbədi məşəl
abidəsi və şəhid məzarları önünə gül
dəstələri qoyuldu, xatirələri böyük ehtiramla yad edildi.

Anım
Günü
münasibətilə
keçirilən tədbirdə rayon icra
hakimiyyətinin,
hüquq-mühafizə
orqanlarının
rəhbərliyi,
şəhid
ailələri, qazilər, idarə, müəssisə
və xidmət sahələrinin rəhbərləri və
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak
ediblər.
Tədbir iştirakçıları öncə şəhər
qəbiristanlığında şəhid məzarlarını
ziyarət etmiş, sonra “Zəfər kom
pleksi” və “Şəhidlər xiyabanı”
xatirə
komplekslərinə
gələrək
Vətənimizin bütövlüyü uğrunda ca-

başçısı İslam Rzayev, Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin rayon şöbəsinin
rəisi Ramil İsmayılov, şəhid Kamal
Məmmədovun anası Zümrüd Alqayeva, şəhid Vahid Əlisoltanovun
anası Validə Əlisoltanova, “Qartallar Şuşaya uçur” kitabının müəllifi,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvü, şair Ramazan Xutra çıxış
ediblər.
Çıxışlarda bildirilib ki, 2020-ci
il dekabrın 2-də Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Vətən

müharibəsində qəhrəmancasına
döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda
etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram
əlaməti olaraq hər il sentyabr ayının 27-nin Azərbaycanda Anım
Günü kimi qeyd edilməsi haqqında
sərəncam imzalayıb. Qeyd olunub
ki, 44 günlük Vətən müharibəsində
Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında rəşadətli Ordumuz 30 ilə
yaxın işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməklə tarixi Qələbə
əldə edib.
Daha sonra vurğulanıb ki,
2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan 44 günlük Vətən müharibəsi
zamanı müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müdrik
və qətiyyətli rəhbərliyi sayəsində
rəşadətli Silahlı Qüvvələrimizin
cəsur əsgər və zabitləri misilsiz
şücaət göstərərək qəhrəmanlıq
salnaməsi yazıblar. Tarixi Zəfərin
qazanılması ilə ümummilli lider
Heydər Əliyevin bizə miras qoyduğu
müstəqil
Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü təmin olunub və
tarixi ədalət bərpa edilib. Hər bir
azərbaycanlının ən böyük qürur

mənbəyi olan şəhidlərin qəlblərdə
əbədi yaşayacağı qeyd olunub, ölkəmizdə şəhid ailələrinə,
qazilərə, müharibə iştirakçılarına
göstərilən yüksək dövlət qayğısından bəhs olunub.
Sonda
rayon
mədəniyyət
işçilərinin ifasında ədəbi-bədii
kompozisiya nümayiş etdirilib.

İsmayıllı
İsmayıllı rayonunda 27 Sentyabr Anım Günü münasibətilə
ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarından keçmiş şəhidlərimizin
əziz xatirəsinə həsr edilmiş tədbir
keçirilib.
Rayon
icra
hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə keçirilən mərasimdə
icra hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağırov, Milli Məclisin depu-

tatı Novruzəli Aslanov, hüquqmühafizə orqanları, şəhid ailələri,
qazilər, idarə, müəssisə, təşkilat və
ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak
edib.
Şəhidlər xiyabanında keçirilən

mərasimdə əvvəlcə Dövlət himni səsləndirilib, 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı şəhid olanların
ruhuna dualar oxunub.
Rayon
icra
hakimiyyətinin
başçısı Nahid Bağırov bildirib ki,
müzəffər Ali Baş Komandanın
qətiyyətli iradəsi, qüdrətli ordumuzun gücü qarşısında düşmən məhv
edildi. Bununla da Azərbaycanın
möhtəşəm qələbəsi ilə yekunlaşan
müharibə dünya hərb tarixinə 44
günlük müharibə kimi düşdü. Ali Baş
Komandanın çağırışı ilə böyükdən
kiçiyə birləşən Azərbaycan xalqının birliyinin şərəfinə bu müharibə
həm də "dəmir yumruq" əməliyyatı
adlandırılır.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vətən müharibəsində ismayıllıların da böyük qəhrəmanlıq
göstərərək
yüksək
fədakarlıq
nümayiş etdirdiklərini bildirərək
qələbə yolunda, torpaqlarımızın
bütövlüyü uğrunda canından keçən

şəhidlərimizi dərin hüznlə yad edib,
sağlamlığını itirən qazilərə şəfa
diləyib.
Şəhid Novruz Həmzəyevin
anası Zenfira xanım şəhid anaları adından çıxış edərək onlara
göstərilən diqqət və qayğıya görə
Prezident İlham Əliyevə və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevaya minnətdarlığını bildirib.
Vətən müharibəsi qazisi Vüqar Hacıyev müharibə ilə bağlı xatirələrini bölüşüb və döyüş yoldaşlarının göstərdikləri
igidliklərdən bəhs edib.
Anım tədbirləri rayonun bütün kəndlərində şəhid məzarları
önündə keçirilib, həmçinin şəhid
ailələri evlərində ziyarət olunub.
Sonra şəhidlərin xatirəsinə
həsr olunmuş ağacəkmə aksiyası
keçirilib.

Şamaxı

Şamaxı
Rayon
İcra
Hakimiyyətinin
başçısı
Tahir
Məmmədov, Milli Məclisin deputatı Tamam Cəfərova, rayonun
hüquq-mühafizə
orqanlarının
rəhbərlərinin, idarə, təşkilat və
müəssisələrinin kollektivləri və rayon sakinləri tərəfindən Şəhidlər
xiyabanı ziyarət olunub, məzarlar

üzərinə tər çiçəklər düzülüb.
Şəhidlər xiyabanı ətrafındakı
ərazidə rayon ictimaiyyətinin iştirakı ilə ağaclar əkilmişdir.
Şamaxı
Tarix-diyarşünaslıq
muzeyinin qarşısında təşkil olunmuş rəsmi tədbirdə çıxış edən
rayon icra hakimiyyətinin başçısı
Tahir Məmmədov şəhidlərimizə
Allahdan rəhmət, ailələrinə səbir
diləyib. Cənab Prezident, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında 44 günlük Vətən
müharibəsində şanlı tarix yazan
ordumuzun döyüş yolundan söz
açan natiq onların hər birinin bir
qəhrəman olduğunu və bu gün hər
kəsin onlarla fəxr etdiyini, qürur
duyduğunu qeyd edib.
Mərasimdə çıxış edən deputat Tamam Cəfərova 44 günlük
müharibədə iştirak edərək şücaət
göstərmiş, qəhrəmanlıqla həlak olmuş və sağlamlığını itirmiş hər bir
müharibə iştirakçısının daim dövlət
qayğısı ilə əhatə olunduğunu və
bundan sonra da olunacağını bildirib, şəhidlərimizin ailələrinə başsağlığı verib və səbir diləyib.
Sonra YAP Şamaxı rayon
təşkilatının sədri Tural Qasımlı,
QMİ-nin Şirvan bölgəsi üzrə qazisi,
Şamaxı Cümə məscidinin axundu Hacı Mərəhməd Mustafayev
və şəhid atası Rza Nəbiyev çıxış
edərək şanlı Azərbaycan ordusunun hər bir əsgərinin mərdlik,
şücaət göstərdiyini vurğulamış,
düşmənə sarsıdıcı zərbə vuraraq

yaddaşlarından silinməyəcək dərs
verdiklərini qeyd etmişlər.
Mərasimdə
məktəb
şagirdlərinin ifasında ədəbi-bədii
kompazisiya nümayiş olunub.
Ölkəmizin hər yerində olduğu
kimi saat 12:00-da Şəhidlərimizin
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad olunmuşdur.
27 Sentyabr Anım Günü ilə
əlaqədar rayon rəsmiləri rayonun
ayrı-ayrı kəndlərinə dəfn olunan
şəhidlərin məzarlarını ziyarət etmiş,
həmçinin Vətən müharibəsinin ilk
günü şəhid olan Rza Məmmədov,
İsaxan Qanıyev və Nadir Soltanovun şəhidlik zirvəsinə ucalmalarının 2 ili münasibətilə ailələrinə baş
çəkmişlər.

Hamlet QASIMOV,
İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbirləri
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rəngarəng musiqi palitrasını gözümüz qarşısında canlandırır. Burada
bəstəkar Vətən mənzərəsini, Zəfər
hisslərini öz dəst-xəttinə uyğun
xalq mahnı və rəqslərindən hörülmüş çələngini yaratmışdır. Əməkdar
incəsənət xadimi Mobil Babayevin
“Şanlı Qələbə” simfonik əsəri əsgəri
marşlar ruhunda olub, ordumuzun döyüş əzmini tərənnüm edir. Əməkdar
incəsənət xadimi Ceyhun Allahverdiyevin “Qələbə uvertürası” qələbənin

44 günlük Vətən müharibəsindən sonra ölkəmizdə bununla bağlı
musiqi sahəsində bir çox layihələr həyata keçirilmişdir. Azərbaycan
dövlətinin Qarabağdakı böyük quruculuq və bərpa işləri, mədəniyyət
paytaxtımız Şuşada Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü
və bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilən “Xarıbülbül” və Üzeyir
Hacıbəyli musiqi festivalları, eləcə də digər layihələr xalqımızın
qüdrətini bütün dünyaya nümayiş etdirərək, mədəniyyət tariximizin
səhifələrinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bütün bu layihələrdə Azərbaycanın
mədəniyyət xadimlərinin, bəstəkarların və musiqişünaslarının iştirakı
əlamətdar hadisə oldu.
Musiqi xadimlərimizin bu dövrdəki
bütün fəaliyyətində Qarabağ zəfəri
gündəmdə olub. 44 günlük II Qarabağ müharibəsinin başlanmasından
sonra bəstəkarlar bütün qüvvəsiylə
ordumuza, xalqımıza dəstək olmağa, yaratdıqları mahnı və marşlarla
əsgərlərimizi ruhlandırmağa, haqq
savaşını təcəssüm etdirməyə çalışmışlar. Qələbə xəbərini xüsusi coşqu ilə qarşılayan bəstəkarlar üçün
Qarabağ Zəfəri, şanlı ordumuzun
qəhrəmanlığı, xalqımızın rəşadəti
əsl ilham mənbəyinə çevrilmiş, bu
zəfəri bizə bəxş edən müzəffər Ali
Baş
Komandanımız,
möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevə, xalqımızın qəhrəman oğullarına, bu yolda
canını, qanını əsirgəməyən minlərlə
şəhidlərimizin ruhuna, qazilərimizin
rəşadətinə həsr olunmuş əsərlər
bəstələnmişdir. Yeni əsərlərin yaradılması, onların səsləndirilməsi baxımından məqsədyönlü işlər həyata keçirilmişdir. Bu ərəfədə Zəfər Gününə
həsr olunmuş konsertlər hazırlanmış,
bəstəkarların qələbə mövzusunun
təcəssümü ilə bağlı yeni vokal-simfonik əsərlərinin dinlənilməsini, eləcə
də gənc bəstəkarların vətənpərvərlik
ruhunda
simfonik
əsərlərinin
müsabiqəsinin keçirilməsini qeyd
etmək olar. Müsabiqə Mədəniyyət
Nazirliyi və Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqı tərəfindən təşkil olunaraq, gənc
bəstəkarların (25–35 yaş həddində)
vətənpərvərlik ruhunda ən yaxşı
simfonik əsərlərinin üzə çıxarılması
məqsədilə təşkil olunmuşdur.

Bu illərdə Vətən müharibəsi
ilə bağlı yaradılan vokal-simfonik
əsərlərdən Əməkdar incəsənət xadimi
Elnarə Dadaşovanın “Döyüş cəngisi”,
gənc bəstəkar Tural Məmmədlinin
“Zəfər müjdəsi”, bəstəkar Azad Zahidin “Qalib sərkərdəsi Azərbaycanın!”
kompozisiyasını qeyd etmək olar.
Marş səciyyəli əsərlərdə ordumuzun vətənpərvərlik, qələbə ruhu
tərənnüm olunur. Bəstəkar Lalə
Cəfərovanın “Zəfər marşı” (söz:

Zəfərimizin musiqi salnaməsi

“Qarabağ Azərbaycandır!” devizi
ilə Heydər Əliyev adına Sarayda
keçirilən Azərbaycan bəstəkarlarının
əsərlərindən ibarət təntənəli konsert
mədəni hadisə kimi sənətkarlarımızın
Qələbəyə ən böyük töhfəsi oldu.
Heydər Əliyev Fondunun, Mədəniyyət
Nazirliyinin, Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqının, Heydər Əliyev Sarayının və Müslüm Maqomayev adına
Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının təşkilatçılığı ilə həyata
keçirilən təntənəli konsertin proqramına bəstəkarların Zəfər müjdəsi ilə
yaratdıqları simfonik və vokal-simfonik
əsərləri daxil edilmişdir.
Xalq artisti Firəngiz Əlizadənin
“Zəfər
marşı”
(söz:
müəllifin)
qələbəmizin himni əsl mənada qürur
doğurur. Heydər Əliyev adına Sarayda keçirilən konsertdə bəstəkar Cəlal
Abbasovun “Şanlı Azərbaycan” – xor
və simfonik orkestr üçün kompozisiyası Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbə xoru və simfonik orkestrin ifasında təqdim olunaraq, sanki,
Vətənimizə, xalqımıza mələklərin
xeyir-duası təəssüratı yaratdı, musiqi
göylərin əks-sədası kimi səslənirdi.
Simfonik orkestr üçün yaradılmış
əsərlərdən Xalq artisti Azər Dadaşovun “Zəfər çələngi” əsəri olduqca

parlaq mənzərəsini yaradır. Əməkdar
artist Vüqar Camalzadənin “Qarabağa gedən yol” kompozisiyası isə
sanki bir daha insanlara Zəfər yolunun mərhələlərini xatırladır. Gənc
bəstəkar, Qarabağ qazisi Vüqar
Məmmədzadənin “Dəmir yumruq”
əsəri müharibəni öz gözləri ilə görmüş bir əsgərin, bir vətəndaşın musiqi təfəkkürü ilə yaradılmış, müzəffər
sərkərdənin “dəmir yumruğu” ətrafında
sıx birləşən və qələbə qazanan ordumuzun igidlik dastanıdır.

Əhməd Elbrus, solist - Fəxri Kazım Nicat) bu qəbildəndir.
Bundan başqa, Xalq artisti Sərdar
Fərəcovun “Azad Şuşa” odası (söz:
müəllifin) Qarabağın mərkəzi Şuşa
şəhərinin azad olunması ilə bağlı
möhtərəm
Prezidentimiz
İlham
Əliyevin dilindən eşitdiyimiz qələbə
xəbərindən doğan qürur hisslərini əks
etdirir: “Əziz Şuşa, sən azadsan, biz
qayıtmışıq”.

M.MEHDIYEV,
“Xalq qəzeti”

AMEA MEK-də Anım Günü ilə bağlı tədbir
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi
Kitabxanasında 27 Sentyabr Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib.

MEK-in
Qarabağ
müharibəsi
qəhrəmanları fondunun təşkilatçılığı
ilə baş tutan tədbirdə şəhid ailəsi
üzvləri, elm xadimləri və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.
Öncə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib, Vətən
uğrunda canlarını qurban vermiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
MEK-in baş direktoru, professor
Məmməd Əliyev çıxış edərək xalqımızın qürur mənbəyi olan İkinci Qarabağ
müharibəsindən danışıb. “Uzun illər
ermənilər tərəfindən dinc əhalimiz terrora məruz qalıb, xalqımıza qarşı etnik
təmizləmə siyasəti həyata keçirilib. BMT
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan
silahlı
qüvvələrinin
Azərbaycan
ərazisindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnaməsinə baxmayaraq, 30 ilə yaxın torpaqlarımız işğal
altında qalmışdır. Ölkə rəhbəri, müzəffər
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
apardığı həssas diplomatik mübarizə,
xalq, rəşadətli Milli Ordu və dövlət bir-

liyi Azərbaycanı öz tarixi torpaqlarına
qovuşdurmağı bacardı. 44 gün davam
edən İkinci Qarabağ müharibəsində qazanılan Zəfər Azərbaycan tarixinin ən

ATU-da şəhidlərin xatirəsi yad edilib
Bu gün bütün Azərbaycan xalqımız müqəddəs Vətənimiz
uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsini dərin ehtiramla
anır. Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) rəhbərliyi, professormüəllim heyəti də bu haqq savaşında iştirak edərək müqəddəs
həkim peşələrini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına həlak olan
şəhid məzunların xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksini ziyarət
ediblər.

parlaq səhifələrindən biri kimi tariximizə
yazıldı - deyə baş direktor bildirib.
Baş direktor qeyd edib ki, 44 günlük
şərəfli döyüşdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şücaət göstərmiş əsgər və
zabitlərimizə, canlarını fəda etmiş bütün
şəhidlərimizə, qazilərimizə dərin ehtiram
əlaməti olaraq yaradılan MEK-in Qarabağ müharibəsi qəhrəmanları fondu öz
fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Professor Məmməd Əliyev fondda toplanan
məlumat bazası, nəşrlər və elmi işlər
istifadəçilərin, gənc alimlərin yaradıcılığında dəyərli elmi mənbə rolunu oynayacağından əminliyini ifadə edib.
AMEA-nın A.A. Bakıxanov adına
Tarix İnstitutunun əməkdaşı, professor
Mais Əmrahov bu günün önəmini vurğulayaraq mövzu ətrafında geniş məruzə
ilə çıxış edib. Professor Azərbaycanda
multikultural dəyərlərdən, ölkəmizin siyasi-coğrafi mövqeyindən bəhs edib,
ölkə tarixinin ən qanlı səhifələrini bir
tarixçi olaraq tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırıb.
“Azərbaycan
ordusu”
qəzetinin
müxbiri Lalə Hüseynova çıxışında
MEK tərəfindən Qarabağ müharibəsi

qəhrəmanları fondunun yaranmasının
təqdirəlayiq olduğunu vurğulayıb və
digər kitabxanalar, qurumlar, mədəniyyət
ocaqları üçün nümunə olduğunu bildirib.
Lalə Hüseynova, həmçinin müharibə
zamanı hərbi müxbir olaraq ezam
olunduğu cəhbə bölgələrində xidmət
göstərənlərin Vətən sevgisinin əyani şahidi olduğunu və əzmkarlıqlarını qələmə
aldığını diqqətə çatdırıb.
Daha sonra MEK-in oxucusu, İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, qazi
Yusif Kamal Paşabəyli müharibə ilə
bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Bildirib ki,
həmin dövrdə xalq kimi necə mübariz
olduğumuzu bütün dünyaya sübut etdik.
Şəhid Nicat Tanrıverdiyevin anası
Şükran xanım xalqımızın şəhidlərimizi
unutmağa qoymayacağına inandığını
bildirib. Vətən müharibəsinin iştirakçısı,
polkovnik-leytenant Bəxtiyar Təşəroğlu
44 günlük döyüşlə bağlı xatirələrini bölüşüb.
Sonda Anım Gününə həsr olunmuş
video nümayiş edilib.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsinin başlanmasından sonra bəstəkarlar
ordumuza, xalqımıza dəstək olmağa, yaratdıqları mahnı və marşlarla
əsgərlərimizi ruhlandırmağa, haqq savaşını təcəssüm etdirməyə çalışmışdılar.
Xalq artisti, bəstəkar Faiq Sücəddinov da 30 illik erməni işğalına son qoyan
qələbəmizə həsr etdiyi Zəfər simfonik poeması ilə musiqisevərləri sevindirmişdi.
27 Sentyabr Anım Günü ərəfəsində Faiq müəllimlə görüşüb ithaf poeması barədə
danışdıq.
– Faiq müəllim, Böyük Qələbəmizə həsr
olunmuş “Zəfər” simfonik poeması barədə
müzakirələr aparılıb, əsərə münasibət bildirilib. Bununla belə bilmək maraqlı olardı,
poema necə ərsəyə gəldi, notları dəftərə
köçürəndə hansı hissləri yaşadınız?
– 27 Sentyabr Anım Günü Böyük
Qələbəmizə aparan şərəfli yolun başlanğıcıdır. Eyni zamanda, Vətən müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Qələbə xəbərini xüsusi
coşqu ilə qarşılayan bəstəkarlar xalqımızın
qəhrəman oğullarına, bu yolda canını, qanını
əsirgəməyən minlərlə şəhidlərimizin ruhuna,
qazilərimizin rəşadətinə həsr olunmuş əsərlər
bəstələyiblər. Ümumiyyətlə, hərbi mövzu
bizim musiqimizdə həmişə olub. 1990-cı
ildə AzTV-də bədii şuranın üzvü, həmçinin
Estrada Simfonik Orkestrının bədii rəhbəri
idim. Hələ o ağır zamanlarda da xalqımızda
vətənpərvərlik hisslərinin güclənməsi üçün
mövzu ilə bağlı bizə təqdim olunan bütün
mahnıları qəbul edirdik. Mən müharibə zamanı 17 musiqi bəstələmişəm. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra yazdığım “Zəfər”
simfonik poemam qələbəmiz haqqında yazılan ən böyük əsərdir. Həmin poema noyabrın 8-də və 9-da İctimai Televiziyanın efirində
səsləndirilmişdi.
“Zəfər” simfonik poeması üzərində
işləyəndə Azərbaycanın gələcəyi naminə
canlarından keçən, əsl qəhrəmanlıq, rəşadət
və qorxmazlıq nümunəsi olan igid övladlarımızın şücaəti gözümün önündə canlanırdı. Döyüş meydanında yaşanan dramatizmi, qəhrəmanlıqları, sevinci və kədəri notlar
vasitəsilə yenidən canlandırmağa çalışdım.
Bilirsiniz, qələbəni təcəssüm etdirən musiqi
üzərində işləmək böyük məsuliyyət tələb edir.
Əsər Qələbəmizin birinci ildönümündə
səsləndirildi. İnanın, günlərlə, həftələrlə yazıb-pozurdum. Hətta gecənin bir aləmində də

oyanıb qeydlər edirdim. “Zəfər” poemasında
Qələbəmizin ruhunu, əzəmətini çatdırmaq
kimi məsuliyyəti üzərimə götürmüşdüm.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı nəticəsində
biz torplaqlarımıza qayıdırıq. Allah bütün yaralı hərbçilərimizə şəfa versin.
– Qələbəmizə, vətənpərvərliyə həsr
olunmuş əsərlərin hazırlanmasında gənc
bəstəkarlara hansı tövsiyələri verərdiniz?
– Mən bir bəstəkar kimi bəstənin sözlərinə
də fikir verirəm. Söz və musiqi vəhdəti mahnını daha yaddaqalan edir. Vətənpərvərliklə yazılan mahnıların əsas özəlliyi odur ki, sən bu
mahnıya biliyin, savadın və dünyagörüşünlə
yanaşı, ürəyini də qoymalısan. Mənim Cabir
Novruzun sözlərinə bəstələdiyim “Vətəndən
pay olmayır” mahnısı uzun illər keçməsinə
baxmayaraq, hələ də öz aktuallığını, ruhunu
itirmir. Çünki sözlər, musiqi və ifa çox təsirlidir.

Müsahibə aldı:
Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

Yüksək Texnologiyalar Parkında
27 Sentyabr Anım Günü
münasibətilə tədbir keçirilib

Təqdim etdi:
Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
“Dənizçi” MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla
yüksək mərtəbəli yaşayış binalarında yük liftləri üçün qapı
mexanizmlərinin 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 2022-ci il oktyabrın 5-i 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.
Ünvan – Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, daxili – 1132.

ATU kollektivi abidənin önünə təzə gül dəstələri, əklil qoyaraq
şəhidlərimizi yad ediblər, onlara Allahdan rəhmət diləyiblər. Sonra
mərasim iştirakçıları ATU tələbələrinin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış
keçiriblər.
Anım Günü ilə əlaqədar olaraq saat 12:00-da ATU-nun bütün tədris
binalarında, auditoriyalarda, mühazirələr və məşğələlərdə şəhidlərimizin
xatirəsinı anmaq məqsədilə 1 dəqiqəlik sükut elan edilib. Universitet
üzrə keçirilən dərslərdə də Vətən müharibəsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb, şəhidlərimizin ruhu yad edilib.
Qeyd edək ki, sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günüdür.
Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən
təsis edilən Anım Günü Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarından keçmiş etmiş əsgər
və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir.

Faiq Sücəddinov:
“Vətən müharibəsi
bizim şanlı tariximizdir”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
“Dənizçi” Təmir Tikinti MMC-yə tələb olunan santexnika
mallarının 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 2022-ci il oktyabrın 10-u 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.
Ünvan – Bakı şəhəri, Mikayıl Useynov küçəsi 2.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, daxili – 1263.

Yüksək Texnologiyalar Parkında (YTP) texnoparkın kollektivi, eləcə də
onun rezidentlərinin, əməkdaşlarının iştirakı ilə 27 Sentyabr Anım Günü
münasibətilə tədbir keçirilib.
Tədbirdə Vətən müharibəsində şəhidlik
zirvəsinə ucalan, haqq və şərəf işimiz olan
Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşən, Vətən, xalq yolunda canını fəda
edən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
Anım tədbirində çıxış edən YTP-nin baş
direktoru, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Vasif
Abbasov bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 dekabr 2020-ci il tarixli
sərəncamı ilə 27 sentyabr Azərbaycanın hər
yerində Anım Günü kimi qeyd olunur.
Vasif Abbasov Vətən müharibəsində
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq
göstərən əsgər və zabitlər, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlar, bütövlükdə xalqımızın
böyük əzm, iradə, birlik və həmrəylik nümayiş etdirdiyini bildirib. Baş direktor Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər
Azərbaycan Ordusunun zəfər qazanmaqla şanlı tarix yazdığını vurğulayıb.
Baş direktor bildirib ki, Azərbaycan xalqı
hər zaman mübariz oğul və qızlarının şücaətini
yüksək qiymətləndirir, bütün şəhidlərin ruhuna
ehtiram göstərir, xatirəsini uca tutur. Dövlətimiz
tərəfindən şəhidlərimizin ailələrinə, habelə
Vətən müharibəsi iştirakçılarına hər zaman xüsusi diqqət və davamlı qayğı göstərilir.

BİLDİRİŞ

“Azinteroil”MMC-nin təsisçiləri
Əliyev İlqar Aqil oğluna
Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu,
Mirzağa Əliyev küçəsi ev 138, mənzil 9.
Məmmədov İlham Almas oğluna
Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Vidadi
küçəsi ev 187, mənzil 30.
Şahbazov Şahbaz Qara oğluna
Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu,

Daha sonra texnoparkın əməkdaşları Vətən
müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalmış
YTP-nin rezidenti Təcrübə-Sənaye Zavodunun
əməkdaşı olmuş Rafiq Heydərovun şərəfli döyüş yolundan danışıb, onunla bağlı xatirələrini
bölüşüblər. Qeyd olunub ki, Rafiq Heydərov
gəncliyini, ömrünü Vətənə fəda edərək adını
heç zaman unudulmayacaq qəhrəmanlar sırasına yazıb. O, 2020-ci il oktyabrın 14-də Füzuli–
Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə
düşmənin təxribatının qarşısını fədakarcasına
alarkən şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamlarına əsasən, döyüşlərdə göstərdiyi
şücaətə görə ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilib.
Qeyd olunub ki, texnoparkın iki əməkdaşı
– şəbəkə administratoru Qurbanəli Azayev
və Ərazi idarəetmə şöbəsinin əməkdaşı Razi
Nuriyev də Vətən uğrunda aparılmış döyüş
əməliyyatlarında iştirak edərək böyük igidlik və
şücaət nümayiş etdiriblər. Qurbanəli Azayev
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə”, Razi Nuriyev isə “Qubadlının azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif ediliblər.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”
İ.Qasımov küçəsi ev 48A.
Bildiririk ki, siz “Azinteroil” MMC-nin
təsisçiləri Əliyev İlqar Aqil oğlu və Məmmədov
İlham Almas oğlunun, eləcə də investor Əliyev
Riyad İlqar oğlunun müraciətləri əsasında
“Azinteroil” MMC-nin nizamnaməsinin 9.1-ci
bəndini rəhbər tutaraq, 30 sentyabr 2022-ci il
saat 17.00-da Bakı şəhəri, Moskva prospekti
1058 nömrəli ünvanda keçiriləcək təsisçilərin
ümumi yığıncağına dəvət edilirsiniz.

“Azinteroil” MMC-nin müdiriyyəti
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28 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə

Türkiyə Putin və Zelenskinin
görüşünü təşkil etməyə çalışır
Ankara Türkiyənin prioritetlərinə
əsaslanan müstəqil xarici kurs
həyata keçirir. Biz heç bir kənar
təzyiqi qəbul edə bilmərik. Bu
barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan Ankarada Nazirlər
Kabinetinin
iclasından
sonra
keçirdiyi brifinqdə bəyan edib.
Məlumatı “Anadolu” verib.

Rusiya
Rusiya hakerləri Ukraynanın 1500
casusunun məlumatlarını yayıb
Ukraynanın
xarici
kəşfiyyat xidmətinin 1,5
mindən çox əməkdaşı
haqqında məlumat açıq
şəkildə “Nemesis” saytında yerləşdirilib. Məlumatı
Rusiyanın RaHDIt (“Evil
Russian Hackers”) haker
qrupu yayıb.
RİA
“Novosti”nin
hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbəsi bu məlumatın aktuallığını təsdiqləyib. Bu sənədlərdə 20-dən çox ölkədə səfirliklərin
əməkdaşı adı altında işləyən kəşfiyyatçıların məlumatlarının
olduğu vurğulanır.
Siyahıya təkcə Rusiya ilə qarşıdurmada Ukraynaya fəal
dəstək verən Polşa, İtaliya, Almaniya, Fransa, ABŞ və sair
ölkələr deyil, həm də daha təmkinli mövqe tutan dövlətlər, o
cümlədən, Yunanıstan, Macarıstan, Tacikistan, İraq, Cənubi
Afrika Respublikası, Azərbaycan və s. dövlətlər də var.
Hakerlər iddia edirlər ki, onlar Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin əməkdaşlarının məlumat bazasına daxil ola biliblər, bundan sonra onları müqayisə edib uyğunluqlar tapıblar. Digər məlumatlar arasında BMT, NATO və
Avropa İttifaqının ofislərində çalışan Ukrayna kəşfiyyatçılarının
məlumatları da sızdırılıb. Ümumilikdə, Ukraynanın SVR
bölmələrinin yerləşdirildiyi 40-dan çox yer qeyd edilib.
Xəbəri RİA “Novosti” verib.

Monteneqro
İqtisadi artım

Türkiyə liderinin sözlərinə
görə,
Türkiyənin
xarici
siyasət sahəsindəki səyləri,
o cümlədən vasitəçi kimi
rolu xaricdə hamı tərəfindən
bəyənilir. Ankara, eyni zamanda, həm Rusiya, həm də
Ukrayna ilə dialoqu davam
etdirir, diplomatik sahədə
əhəmiyyətli uğurlara nail olur.
Bu, “taxıl dəhlizi” və əsirlərin
mübadiləsi ilə bağlı razılaşmaların əldə olunmasında
özünü göstərib.
Türkiyənin dövlət başçısı əsirlərin dəyişdirilməsi
məsələsində razılıq əldə olunmasına görə Rusiya və Ukrayna prezidentləri Vladimir
Putin və Volodimir Zelenskiyə
təşəkkürünü bildirib. Ərdoğan
deyib: “Türkiyə Rusiya və Uk-

rayna prezidentlərinin görüşünün təşkilinə və müharibənin
tezliklə başa çatdırılmasına
çalışır”.
Prezident bəyan edib ki,
bu günə qədər “taxıl dəhlizi”
vasitəsilə 5 milyon tondan
artıq aqrar məhsul ixrac edilib. Onun sözlərinə görə,
Ankara Şanxay Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv ölkələrlə də
əlaqələri dərinləşdirməyə hazırdır.
Prezident Ərdoğan həm
də Yunanıstanın hərəkətləri
ilə əlaqədar regionda yaranmış gərginlik və təxribatlara
da diqqət çəkib. O bildirib: “Nə hərbi gücün artırılması, nə iqtisadi və siyasi
dəstək Yunanıstanı Türkiyə
ilə bərabər səviyyəyə qaldıra

bilməz, amma bunlar Yunanıstanı dartıb böhran bataqlığına salmaq üçün kifayətdir.
Yunanıstanın ayrı-ayrı regionlarında daha çox işğala oxşayan hərbi gücün artırılması
Türkiyəni deyil, yunan xalqını
narahat etməlidir”.
Ərdoğan
Afinaya
xəbərdarlıq edib ki, Türkiyə
özünün regiondakı maraqlarını qorumaq üçün vaxtı çatanda sərəncamında olan bütün
rıçaqları hərəkətə gətirməyə
hazırdır.
Türkiyə Prezidenti Yunanıstanın təxribatlarını yunan
dövləti və xalqı, eləcə də Afinanın siyasətini idarə edənlər
üçün “təhlükəli oyun” adlandırıb.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

F

ransa Prezidenti Emmanuel Makronun bu il dekabrın 1-də ABŞ-a
dövlət səfəri planlaşdırılıb. Liderlər bir çox ikitərəfli və qlobal
məsələləri müzakirə edəcəklər. Məlumatı CNN telekanalı yayıb.

Fransa Prezidentinin ABŞ-a
dövlət səfəri planlaşdırılıb
Dünən Ağ evin mətbuat
katibi Karin Jan-Pyer Vaşinqtonda keçirdiyi brifinqdə bildirib: “Biz Fransa ilə Ukraynadakı müharibə də daxil olmaqla
bütün qlobal məsələlərlə bağlı sıx əməkdaşlıq edirik.
Bayden Makronu yaxın və
dəyərli tərəfdaş hesab edir
və onunla bir sıra mühüm
məsələləri, o cümlədən Rusiyanın təcavüzünü müzakirə
edəcək".
Qeyd edək ki, yarım ildən
çoxdur ki, Ağ evdə dünyanın
aparıcı dövlət başçılarının
dövlət səfərləri keçirilməyib
və bu səbəbdən ənənəvi
təntənəli qəbul mərasimləri
düzənlənməyib. Bu dəfə isə
Vaşinqtonda Makron və onun
xanımının şərəfinə yüksək
səviyyədə ziyafət təşkil olunacaq.
Siyasi təhlilçilər hesab
edirlər ki, Ağ evin Fransa
Prezidentinə xüsusi diqqət
göstərməsinin əsas səbəbi
budur ki, Avstraliyanın Fransadan bahalı hərbi sualtı qayıqların imtina etməsindən

Avropada iqtisadiyyatı ən sürətlə artan ölkə Monteneqrodur. Cari ilin ikinci rübündə ölkə iqtisadiyyatı 12,7 faiz artıb və
bununla da Avropanın ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatına
çevrilib. Qeyd edilir ki, 2022-ci ilin ikinci rübündə ölkədə ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsalı ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 12,7 faiz artaraq 1 milyard 137,7 milyon avrodan
1 milyard 395,8 milyon avroya yüksəlib.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Almaniya
Buzlaqlar sürətlə əriyir

Qeyd olunur ki, müharibə bütün
dünyada, xüsusən də Avropada enerji qiymətlərində bahalaşmaya səbəb
oldu. Bu isə dövlətlərin və əhalinin
gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxardı. Hərbi əməliyyatlar biznes mühitinin
pisləşməsinə, həmçinin bəzi iri şirkətlər
arasında qarşılıqlı etimadın zəifləməsinə
səbəb olub. Müharibə ölkələr arasında
mövcud tədarük zəncirlərini pozmaqla
yanaşı, ərzaq və digər zəruri istehlak
malların çatışmazlığına da səbəb olub.
Dünya
Bankının
proqnozlarına
görə, qlobal iqtisadiyyat bu il 3 faiz,
2023-cü ildə isə 2,2 faiz artmalıdır. Halbuki, müharibədən əvvəl 4,5 faiz artım gözlənilirdi. Beləliklə, Ukrayna

müharibəsi dünyaya Fransa iqtisadiyyatının bu iki ildə hasilatına bərabər məbləğ
bahasına başa gələcək.
Xəbərdə daha sonra vurğulanır ki,
COVID-19 pandemiyasının təsirlərinin
davam etməsi, digər tərəfdən gün
keçdikcə
müharibənin şiddətlənməsi
qlobal iqtisadi sahədə
əldə olunan
müsbət göstəriciləri
yenidən aşağı
sürükləyir, o cümlədən qida məhsulları
və enerji üzrə qiymətlərin yüksəlməsinə
təzyiq göstərir.
Avropalı iqtisadçı ekspertlər enerji
qiymətlərinin yenidən artacağı təqdirdə,
"köhnə qitə" iqtisadiyyatının daha kəskin
tənəzzüllə üzləşə biləcəyindən narahatdırlar. Belə ki, təbii qazın qiyməti ilin so-

nuna qədər 50 faiz artarsa, 2023-cü ildə
avropalıları daha çətin günlərin gözlədiyi
şübhə doğurmur. Onu da bildirək ki,
hələ may ayında Dünya Bankının prezidenti Devid Malpass
Ukraynadakı
müharibənin qlobal resessiyaya səbəb
ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdi.
Göründüyü kimi, Rusiya–Ukrayna müharibəsi, bunun fonunda bəzi
ölkələrdə artan geosiyasi gərginlik,
xüsusilə ticarət və texnologiya sahəsində
mövcud iqtisadi parçalanma dünyanın
iqtisadi və geosiyasi nizamını əsaslı
şəkildə dəyişə bilər.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Çin

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange “) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 0,96 faiz azalaraq bir bareli 77,45,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,82 faiz
azalaraq bir bareli 89,07 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin
(FED) uçot dərəcəsini qaldırması və Avropaya hər gün bir
milyon barel neft ixrac etməsi dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiymətinə mənfi təsir edir. Lakin bəzi mütəxəssislər bildiriblər
ki, bu, müvəqqəti hal daşıyır. Dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edəcək. Çünki neftə olan tələbat
çoxdur.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

TASS informasiya agentliyinin yaydığı məlumata
görə, Misir Qırmızı dənizdə neft yataqlarının axtarışkəşfiyyat işlərini həyata keçirmək məqsədilə
iri beynəlxalq şirkətlərlə 3 saziş imzalayıb və
seysmik tədqiqatlardan sonra qazma əməliyyatları
başlanacaq.

Bavariya Elmlər Akademiyasının açıqlamasına görə, Almaniyanın 5 ən iri buzlağından biri demək olar ki, yox olmaq
təhlükəsi ilə üz-üzədir. Alimlər qlobal iqlim dəyişikliyinin buzlaqların sürətlə əriməsinə səbəb olduğunu bildiriblər. Tədqiqatçılar
qeyd edirlər ki, Southern Schneeferner buzlağı son dörd ildə
yarıya qədər əriyib. Mütəxəssislər kiçilən buz təbəqəsinin biriki il ərzində tamamilə əriyəcəyini proqnozlaşdırıblar.
Alimlər bildirirlər ki, Avropada bir çox buzlaqlar iqlim
dəyişikliyi səbəbindən yaxın illərdə yox olmağa məhkumdur.
Xəbəri “Anadolu” verib.

Çin
hökuməti
 lektrik mühərriki ilə
e
işləyən avtomobillərin
satış
vergisindən
azad
olunmasını
daha bir il uzadıb.
Bunu Çinin Sənaye
və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
açıqlayıb. Bildirilir ki,
elektromobil alıcıları 2023-cü ilin sonunadək ənənəvi nəqliyyat
vasitələri üçün tətbiq olunan 10 faiz satış vergisindən azad edilib.
Qeyd edək ki, karbon emissiyalarının və havanın
çirklənməsinin azaldılması məqsədilə elektromobillərin istehsalını və satışını təşviq etmək üçün ilk dəfə 2014-cü ildə tətbiq
edilən 3 illik vergi güzəşti 2017-ci ildə üç il, 2020 və 2021-ci
illərdə isə daha bir il uzadılıb.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti azalıb.
Londonun “İCE” (“ Inter Continental Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 0,16 faiz azalaraq bir bareli 86,14 dollar
olub.

Misir beynəlxalq şirkətlərlə 3 saziş imzalayıb

Elektromobillərə vergi güzəşti uzadılıb

savaşının güclənməsi fonunda ABŞ Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlığını
genişləndirmək əzmindədir.
Almaniya Kansleri Angela
Merkelin istefasından sonra
artıq ikinci dəfə dövlət başçısı seçilən Fransa Prezidentinin Avropa İttifaqında (Aİ)
“çəkisi” xeyli artıb ki, bu amil
Ağ evin diqqətini cəlb etməyə
bilməzdi.

Neft qiymətləri ucuzlaşır

Ukraynadakı müharibə dünya
iqtisadiyyatına 2,8 trilyon
dollara başa gələcək
Əgər Ukraynada müharibə gələn ilin sonuna qədər davam edərsə, bu,
dünya iqtisadiyyatına təxminən 2,8 trilyon dollar ziyan vuracaq. Sərt qış
Avropada enerji təminatının pozulmasına da gətirib çıxaracaq. Bu barədə
"The Wall Street Journal"da bildirilib.

sonra Prezident Bayden
rəsmi Parisin “könlünü almaq” istəyir.
Məlumdur ki, Baydenin
sələfi Donald Tramp ilə Emmanuel Makron arasında
şəxsi münasibətlər kifayət
qədər “soyuq” idi. Ağ evin hazırkı sahibi isə Fransa liderinə
dəfələrlə xüsusi rəğbətini izhar edibdir.
Burada bir məqamı da
vurğulamaq lazımdır. Avropada
Rusiya–Ukrayna

Bildirilir ki, bu barədə Misirin neft naziri Tariq Əl-Molla
jurnalistlərə müsahibəsində
bildirib. Onun sözlərinə görə,
Misirin Cənub Vadisi Neft Hol-

dinqi Qırmızı dənizdə zəngin
neft yataqları olduğunu təsdiq
edib və xarici şirkətlərlə
əməkdaşlıq şəraitində onların istismarına başlayacaq.

ÂSentyabrın
Â
28-də
ÂBakıda
Â
və Abşeron
yarımadasında
dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.
Gecə 16-19°, gündüz 25-28°, Bakıda gecə
16-18°, gündüz 25-27° isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi 769 mm civə sütunundan 760 mm civə
sütununa enəcək, nisbi rütubət gecə 70-80,
gündüz 45-50 faiz olacaq.
ÂNaxçıvan
Â
şəhəri,
Culfa,
Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 11-16°, gündüz 26-31° isti
olacaq.
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O əlavə edib ki, Aralıq və Qırmızı dənizlərdə yeni neft-qaz
yataqlarının kəşfiyyat işləri və
istismarına dair beynəlxalq
tender elan edilib. Hazırda
Misir gündəlik 680 min barel xam neft hasil edir və
tezliklə bu rəqəmin artırılması
gözlənilir.
T.Əl-Molla bildirib ki, Avropada enerji böhranı fonunda

ÂXankəndi,
Â
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 5-10°, gündüz 15-20° isti
olacaq.
ÂŞərqi
Â
Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 5-10°, gündüz 15-20° isti
olacaq.
ÂQazax,
Â
Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şərq küləyi arabir güclənəcək. Gecə 10-15°,
gündüz 23-28° isti olacaq.
ÂBalakən,
Â
Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

Misir qaz ixracatını xeyli artırıb. Misir xarici enerji şirkətləri
ilə qaz yataqlarının istismarına dair 108 saziş imzalayıb və bu sektora 22 milyard
dollar investisiya qoyulması
gözlənilir.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə
9-14°, gündüz 22-27°, dağlarda gecə 5-9°,
gündüz 16-21° isti olacaq.
ÂMingəçevir,
Â
Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 12-16°, gündüz 25-30°
isti olacaq.
ÂMasallı,
Â
Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 14-17°,
gündüz 24-27°, dağlarda gecə 11-14°, gündüz
15-20° isti olacaq.

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

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

Mersində terror
Türkiyənin kurort şəhəri olan Mersində polis
idarəsinə silahlı hücum olub. Polis formasında olan
terrorçular polis əməkdaşlarına atəş açıblar.
Terrorçulardan biri qadın terrorçu-kamikadze polislərə kustar
üsulla hazırlanmış qumbara atmaq istəyərkən zərərsizləşdirilib.
Atışma zamanı bir polis əməkdaşı həlak olub, digəri isə ağır
xəsarət alıb. Terrorçulardan biri saxlanılıb. Məlum olub ki, onlar
Kürd Fəhlə Partiyasının fəal üzvləridir.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafil
Hüseynov Milli Məclisin deputatı Məşhur Məmmədova əzizi
KAMAN XƏLILOVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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