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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev İtaliya
Deputatlar Palatasının sədr müavininin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Ə.N.Nağıyevə general-polkovnik
ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağı
oğlu Nağıyevə general-polkovnik ali
hərbi rütbəsi verilsin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən
qüvvəyə minir.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 dekabr 2020-ci il

O.S.Sultanova general-polkovnik
ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Xarici
Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi Orxan Sedyar
oğlu Sultanova general-polkovnik ali
hərbi rütbəsi verilsin.

zərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev dekabrın 7-də İtaliya
Deputatlar Palatasının sədr müavini
Ettore Rosatonun başçılıq e
 tdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edib. Qonaqları s
 alamlayan
Prezident İlham Əliyev dedi:

A

– Xoş gəlmisiniz. Mən sizi
ürəkdən salamlayıram. Şadam ki,
siz Azərbaycana səfər edirsiniz.
Müharibədən sonra Azərbaycana
səfər edən ilk Avropa nümayəndə
heyətisiniz. Yəqin ki, bu, təsadüfi
deyil, çünki İtaliya ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələr çox sürətlə
inkişaf edir və bu gün ən yüksək
səviyyədədir. Hesab edirəm ki, siyasi əlaqələr ən yüksək səviyyədədir.
Mənim bu ilin əvvəlində İtaliyaya
etdiyim dövlət səfəri bunun bariz
nümunəsidir. Səfər zamanı bir çox
önəmli sənədlər imzalanmışdır.
Onların arasında Çoxölçülü Strateji
Tərəfdaşlıq haqqında sənəd xüsusi
yer tutur. Bu sənəd bizim strateji
tərəfdaşlığımızı bir daha təsdiqlədi.
Səfər zamanı həm Prezident, həm
Baş nazirlə görüşlərim əsnasında
bir çox önəmli məsələlər müzakirə
olundu. Eyni zamanda, Senatın və
Nümayəndələr Palatasının rəhbərləri
ilə mənim görüşlərim də çox gözəl
keçdi.
Bildiyiniz kimi, iki il bundan
əvvəl İtaliya Prezidenti cənab
Mattarella Azərbaycanda rəsmi
səfərdə idi. Bu səfərlər ikitərəfli
əlaqələrimizin çox möhkəm
zəmində olmasını göstərir. Bu
gün İtaliya-Azərbaycan əlaqələri
həm siyasi, həm iqtisadi, həm
bütün başqa sahələrdə çox uğurla inkişaf edir. Siz də bilirsiniz
ki, İtaliya Azərbaycanın birinci
ticarət tərəfdaşıdır. Keçən il ticarət
dövriyyəmiz 6 milyard dollara çatmışdır. Bunun böyük hissəsi enerji
resurslarına aiddir. Amma mən hesab edirəm ki, gələcək illərdə qeyrineft sektoru da bizim aramızda
xüsusi çəkiyə malik olacaq. Energetika sektoruna gəldikdə, bildiyiniz
kimi, yaxın gələcəkdə TAP layihəsi
istismara veriləcək və şübhəsiz ki,
bu, İtaliya-Azərbaycan əlaqələrini
daha da möhkəmləndirəcək.

Bizim humanitar sahə ilə bağlı
da böyük planlarımız var və artıq bir
çox reallaşan layihələrimiz var. İtaliyaya dövlət səfərim çərçivəsində,
eyni zamanda, təhsil sahəsində
əməkdaşlıq müzakirə olundu. İtaliyaAzərbaycan Universitetinin yaradılması ilə bağlı razılığa gəlmişik.
Bakıya qayıdandan sonra mənim
tərəfimdən bu məsələ ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilmişdir. Hesab
edirəm ki, yaxın gələcəkdə universitet üçün bina da inşa ediləcək. Mən
bu məsələni diqqətimdə saxlayıram və mənə müntəzəm olaraq bu
məsələ ilə bağlı məlumatlar verilir.
Onu da bildirməliyəm ki, mənə
verilən məlumat əsasında orada bir
neçə fakültə fəaliyyət göstərəcək.
O siyahıya baxanda gördüm ki,
orada memarlıq fakültəsi yoxdur və
təklif etdim ki, bu da əlavə olunsun.
Çünki İtaliya memarlığı ümumbəşəri
dəyərdir və ölkəmizdə geniş vüsət
almış tikinti sektorunun əlbəttə ki,
müasir görkəmi olmalıdır. Əlbəttə,
İtaliya-Azərbaycan Universitetində
təhsil alacaq gənclər iki ölkə arasındakı əlaqələrə xüsusi töhfə
verəcəklər.
Mən, eyni zamanda, sizə
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm
ki, siz həm Gəncəyə, həm Ağdama səfər etmisiniz, Ermənistan
dövlətinin törətdiyi hərbi cinayətləri
görmüsünüz. Ermənistan tərəfindən
törədilmiş hərbi cinayətlər göz
qabağındadır. Döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən
Ermənistan mülki vətəndaşları
atəşə tutub. Gəncəni Ermənistan
ərazisindən ballistik raketlərlə atəşə
tutmuşdur. Bu, hərbi cinayətdir və bu
cinayətə görə Ermənistan rəhbərliyi
cavab verəcək. Müharibə zamanı 94
mülki şəxs həlak olmuşdur, 400-dən
çox yaralanmışdır. Ballistik raketlərlə
bu zərbə təsadüfi xarakter daşımırdı,
məqsədyönlü şəkildə məhz mülki

vətəndaşların yaşadığı məkana
gecə vaxtı istiqamətləndirilmişdir ki,
daha çox qurbanlar olsun. Ağdam
şəhərini də gördünüz. Daha doğrusu, artıq şəhərdən bir şey qalmayıb,
orada bütün binalar dağıdılıb. Bu,
Ermənistan faşizminin eybəcər
sifətini göstərən cinayətdir. Onlar hesab edirdilər ki, azərbaycanlılar bu
torpaqlara heç vaxt qayıtmayacaqlar. Amma biz qayıtmışıq, döyüşədöyüşə onları torpaqlarımızdan
qovduq. Onlar bizim qabağımızda
diz çökdülər.
İndi ölkəmizin yeni dövrü başlayır, biz bütün o bölgələri yenidən
quracağıq. Artıq ilkin addımlar
atılır, ilkin infrastruktur layihələrinə
start verilib. Amma demək olar ki,
Ağdamda gördüyünüz mənzərə
azad edilmiş bütün torpaqlarda
müşahidə olunur. Füzuli şəhərində
də bir dənə salamat bina qalmayıb,
Cəbrayıl şəhərində də. Zəngilan,
Qubadlı eyni vəziyyətdədir. Kəlbəcər
və Laçın rayonlarında Ermənistan
dövləti qanunsuz məskunlaşma
siyasəti aparmışdır. Bu da hərbi
cinayət sayılır, Cenevrə Konvensiyalarına zidd olan bir addımdır. Ona
görə bu rayonlarda bəzi yaşayış
məntəqələrində bəzi evlər qalıb.
Orada ermənilər yaşayırdılar. Ancaq
noyabrın 10-dan dekabrın 1-nə
qədər – o vaxt çərçivəsində onlar
bu bölgələri tərk etməli idilər – onlar
orada da vəhşilik törətdilər, evləri
yandırdılar, sökdülər. Halbuki o
evləri onlar yox, o vaxta qədər –
30 il bundan əvvəl orada yaşamış
azərbaycanlılar tikmişdilər. Meşələri
yandırdılar, ağacları kəsdilər, yəni,
dünyanın gözü qarşısında vəhşilik
törətdilər. Beynəlxalq media qurumları da bu barədə reportajlar hazırlayıb mətbuata vermişlər. Bütün dünya
indi gördü ki, Azərbaycan hansı
vandallarla üz-üzə qalmışdır və bu
vandallara qarşı təkbaşına müharibə
apararaq öz ərazi bütövlüyünü bərpa
etmişdir.
İndi bərpa dövrü başlayır,
genişmiqyaslı quruculuq işləri
aparılacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan
şirkətləri, ilk növbədə, bu işlərdə
iştirak edəcək və bizim üçün dost
olan ölkələrin şirkətlərini də biz

dəvət edəcəyik, daha doğrusu, artıq
dəvət etmişik. Mən çox istərdim
ki, İtaliya şirkətləri bu işlərdə, yəni,
bərpa, yenidənqurma işlərində fəal
iştirak etsinlər. İtaliya tərəfinə artıq
bu təkliflər verildi. Yaxın günlərdə
videokonfrans vasitəsilə ilkin
təmaslar olacaq. Əlbəttə, bir daha
demək istəyirəm ki, dost ölkələrin
şirkətləri bu işlərdə iştirak edəcəklər.
Əsl dostluq isə özünü çətin anlarda büruzə verir. Bizim üçün
də bu müharibə, eyni zamanda,
onu göstərdi ki, Azərbaycanın əsl
dostları kimlərdir, hansı ölkələrdir.
Biz dostluğu qiymətləndirən xalqıq.
Sizin Azərbaycana səfəriniz bir daha
onu göstərir ki, İtaliya doğrudan da
Azərbaycanın əsl dostudur. Bir daha
xoş gəlmisiniz.
İtaliya Deputatlar Palatasının
sədr müavini Ettore Rosato dedi:
– Cənab Prezident, bizi qəbul
etdiyinizə görə sağ olun. Sizin
ölkəniz üçün olduqca xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən belə
bir dövrdə burada olmaqdan
məmnunluq hissi duyuruq.
Buna görə də Sizə olan dostluq
hisslərimizi ifadə etmək üçün
əslində, bu səfərə çoxdan hazırlaşırdıq. Dedik ki, belə bir əhəmiyyətli
dövrdə biz mütləq Sizin ölkənizə
gəlməliyik. Zati-aliləri, Sizin də
söylədiyiniz kimi, bizim aramızdakı
dostluq, onun əlamətləri son illərdə
xüsusi olaraq öz təzahürünü tapıb.
Əslində, ölkələrimiz arasındakı
səfərlərə gəldikdə, bu səfərlər çox
yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. İtaliya Respublikası Prezidentinin Sizin ölkənizə rəsmi səfəri
münasibətlərimizin inkişafında
çox mühüm bir addıma çevrildi.
Sizin də Romaya etdiyiniz dövlət
səfəri də bizim tərəfimizdən strateji
əhəmiyyət kəsb edən bir hadisə
kimi qəbul olunur. Biz də Sizə dost
olaraq bilirik ki, səfər çərçivəsində
bir çox razılaşmalar və xüsusən
də, strateji tərəfdaşlıq haqqında
mühüm sənəd imzalanıb. Əslində,
bunlar elə sazişlərdir ki, onlarda çox
konkret öhdəliklər və olduqca vacib
mahiyyət əks olunubdur.
(ardı 2-ci səhifədə)

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən
qüvvəyə minir.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 dekabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Nazirliyinin bir sıra
hərbi qulluqçularına “general-mayor”
ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına
“general-mayor” ali hərbi rütbəsi verilsin:
polkovnik Ağamir Əzizxan oğlu S
 ultanova
polkovnik Anar Təvəkkül oğlu Kərimova
polkovnik Namiq Sərəfruz oğlu İslamzadəyə
polkovnik Zaur Sabir oğlu Məmmədova.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 dekabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Hörmətli cənab Prezident!
Azərbaycan Ordusunun işğal altındakı
torpaqlarını azad etmək üçün həyata keçirdiyi
44 günlük əks-həmlə əməliyyatında dünyanı
heyran qoyan təqdirəlayiq liderlik nümunəsi
göstərdiyinizi səmimiyyətlə vurğulamaq
istəyirəm. Sizin liderliyinizdə Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin tarixə qızıl hərflərlə yazılan
uğuru, xalqın dövlətinin və ordusunun arxasında sıx dayanması sarsılmaz mübarizə ruhunu
bir daha bütün dünyaya göstərdi. Bu əməliyyat
Azərbaycan Ordusunun gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirən qəhrəmanlıq salnaməsidir.
Sizin şəxsinizdə qardaş vətənimiz Azərbaycanı
öz adımdan və ölkəm adından səmimi qəlbdən
təbrik edirəm.
Hörmətli cənab Prezident.
Hər gün inkişaf etməkdə olan Azərbaycanın
Sizin güclü liderliyinizlə mühüm nailiyyətlərə
imza atmasının ş ahidi oluruq. Qəlbləri birlikdə
döyünən ölkələrimizdəki kədəri də, sevinci
də bərabər hiss edirik. “Bir millət, iki dövlət”
prinsipi ilə strateji əlaqələrimizi daha da
gücləndirmək işində hədəfimiz eynidir.
Rəhbərlik etdiyim “Sur Yapı” firması həm
Türkiyədə, həm də Avropada mənzil inşaatı
sahəsində fəaliyyətini davam etdirir. Əsrin
dörddəbirindən də çox müddət qədər təcrübəyə
malik olan firmamız inşaat sektorunun qabaqcıllarındandır. Antalyada Ətraf Mühit və
Şəhərsalma Nazirliyi və Antalya Böyükşəhər
Bələdiyyəsi ilə birlikdə inşa e tdiyimiz Antalya layihəsi bu gün Avropanın ən böyük

şəhərsalma layihəsi hesab edilir. Təxminən 70
min nəfərin yaşayacağı 1,3 milyon kvadratmetrlik əraziyə və 2,5 milyon kvadratmetr tikinti
sahəsinə malik “ağıllı şəhər”in inşası ekoloji yanaşmalar əsasında həyata keçirilmişdir. Antalya
layihəsi həm şəhərsalma modeli, həm də “ağıllı
şəhər” funksiyaları ilə bütün dünyaya nümunə
təşkil edir. Layihəmiz ətraf mühitin mühafizəsinə
xidmət edən “ağıllı texnologiyalar”la milli və
beynəlxalq səviyyədə çoxlu sayda mükafatın
sahibi olub. Antalya layihəmizlə Türkiyədə
bütöv bir şəhər miqyasında layihə həyata keçirən
yeganə şirkətik.
Digər tərəfdən, enerji sahəsində də aktiv fəaliyyət göstəririk. Əsasən su və külək
enerjisi olmaqla bərpaolunan enerji stansiyalarımızda elektrik enerjisi istehsal etməklə yeni
sərmayələr də yatırırıq.
Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi Qarabağın və ətraf rayonların bərpasında, ziyanın aradan qaldırılmasında və bölgənin yenidən inşasında əməkdaşlıq və həmrəyliyimiz çərçivəsində
üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirmək
niyyətimizi xüsusilə vurğulamaq istəyirəm.
Fürsətdən istifadə edərək dost və qardaş Azərbaycan xalqına bir daha cansağlığı,
xoşbəxtlik, sülh və rifah diləyirəm.
Dərin hörmətlə,

Z.Altan ELMAS
“Konutder” İdarə Heyətinin sədri,
“Sur Yapı” İdarə Heyətinin sədri
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Prezident İlham Əliyev İtaliya
Deputatlar Palatasının sədr müavininin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

“Azərbaycan Respublikasının iqtisadi
müstəqilliyinin əsasları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 156-cı maddəsini rəhbər tutaraq
qərara alır:
“Azərbaycan Respublikasının iqtisadi
müstəqilliyinin əsasları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununun (Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin Məlumatı, 1991, № 9-10,

maddə 150) 19-cu maddəsinin üçüncü
hissəsinin birinci cümləsində “əlillərin” sözü
“əlilliyi olan şəxslərin” sözləri ilə və ikinci
cümləsində “əlilin” sözü “əlilliyi olan şəxsin”
sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 noyabr 2020-ci il

Azərbaycan-İtaliya əlaqələrindən

məmnunluq ifadə edilib

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Azərbaycan İtaliya üçün enerji daşıyıcılarının
ilk ixracatçısıdır. Belə bir keşməkeşli vaxtlarda
enerji təhlükəsizliyini etimad göstərib o ölkəyə
həvalə edə bilirik ki, o ölkə ilə həqiqətən dostluq
münasibətləri olsun. Biz bu dostluğu daha da
gücləndirmək istəyirik və münasibətlərimizi daha
da şaxələndirmək fikrindəyik.

***
İtaliya parlamentinin Deputatlar Palatasının
sədr müavini Ettore Rosato Azərbaycanın
münaqişədə həyatını itirən mülki şəxslərinə görə
başsağlığı verdi, Gəncə və Ağdama səfərlərinə
toxundu. O qeyd etdi ki, 30 illik işğal dövründə
Ağdamda törədilmiş viranəliyin şahidi olublar.

“Hətta inanmaq belə çətin idi ki, burada nə
z amansa insanlar yaşayıb”, – deyə vurğuladı.
Ettore Rosato Prezident İlham Əliyevə İtaliya
Deputatlar Palatası və İtaliya Senatı sədrlərinin
salamlarını çatdırdı.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC

Milli Məclisdə İtaliya Deputatlar Palatasının sədr müavininin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
Milli Məclisin Mətbuat
və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, italiyalı qonaqları
salamlayan Sahibə Qafarova bu səfərin ölkələrimiz və
parlamentlərimiz arasında mövcud əlaqələrin dərinləşməsinə
xidmət etdiyini deyib. Sədr qeyd
edib ki, bu gün Azərbaycan və
İtaliya iki yaxın dost, strateji
tərəfdaşdırlar. Təqdirəlayiq haldır ki, tarixən qədim köklərə malik əməkdaşlığımız Azərbaycan
öz dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra keyfiyyətcə
yeni səviyyəyə yüksəlib.
Əlaqələrimizin bu səviyyəyə
çatmasında ölkə prezidentlərinin
qarşılıqlı səfərləri, aparılan danışıqlar əhəmiyyətli rol oynayıb.
Ölkələrimiz arasında imzalanmış sənədlər münasibətlərimizin
möhkəm hüquqi bazasını təşkil
edir.
Sahibə Qafarova qeyd edib
ki, siyasi, iqtisadi, mədəni
sahələrdə əlaqələrimiz yüksələn
xətlə inkişaf etməkdədir. Siyasi
dialoqun davamlılığı iqtisadi əməkdaşlığımızın daha da
dərinləşməsinə öz müsbət
təsirini göstərir. Heç də təsadüfi
deyil ki, İtaliya Avropada
Azərbaycanın ən mühüm
ticarət tərəfdaşıdır. Təkcə ötən
il ölkələrimiz arasında ticarət
dövriyyəsi 6 milyard ABŞ
dolları həcmində olub. Cari ilin
yanvar-oktyabr aylarında isə bu
göstərici 4,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Mütəmadi olaraq
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ekabrın 7-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə
olan İtaliya parlamentinin Deputatlar Palatasının sədr müavini Ettore
Rosatonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

biznes forumların keçirilməsi iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində
əlaqələrin dərinləşməsinə
xidmət edir.
Bu gün müstəqil Azərbaycan
Avropanın enerji təhlükəsizliyi
arxitekturasına öz töhfəsini
verməkdədir. Təkcə neft
deyil, TANAP və TAP kimi
qaz layihələri də buna parlaq
misaldır.
Görüşdə Milli Məclisin
sədri ölkələrimiz arasında
mədəni, humanitar, elm, təhsil
sahələrində də əməkdaşlığımızın
yüksək səviyyəsindən danışıb.
Bildirilib ki, Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti,
ISESCO-nun və UNESCO-nun
xoşməramlı səfiri kimi İtaliyada

Milli Məclisin növbəti plenar iclasında
Azərbaycanda hərbi vəziyyətin
ləğv olunması məsələsinə baxılacaq
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ekabrın 11-də Milli Məclisin növbəti
plenar iclası keçiriləcək.

Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, plenar iclasda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 12-də saat 00.00dan Hərbi vəziyyətin ləğv olunması haqqında Fərmanının təsdiq
edilməsi barədə Milli Məclisin Qərarına baxılacaq.
İclasda Hesablama Palatasının sədrinin təyin edilməsi barədə
məsələ də müzakirə olunacaq.
Deputatlar, həmçinin Azərbaycan Respublikasının “Mülki
Məcəlləsində”, “Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında”,
“Əmanətlərin sığortalanması haqqında”, “Əmək Məcəlləsində”,
“Təhsil haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Peşə
təhsili haqqında” və “Ümumi təhsil haqqında” qanunlarda, “Gömrük Məcəlləsində”, “Vergi Məcəlləsində” və Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may tarixli 74-IQ nömrəli Qanunu ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili
Nizamnaməsi”ndə, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
komitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanunlarının
layihələrini birinci oxunuşda müzakirə edəcəklər.

həyata keçirdiyi layihələr geniş
ictimaiyyətə yaxşı məlumdur.
Söhbət zamanı sədr diqqətə
çatdırıb ki, münasibətlərimizin
inkişafında parlamentlər
yaxından iştirak edirlər. Son
illər Milli Məclislə İtaliya
parlamentinin hər iki palatası
arasında sıx əməkdaşlıq yaranıb.
Qarşılıqlı həyata keçirilən
yüksək səviyyəli səfərlər bunun
bariz nümunəsidir. Sevindirici
haldır ki, bu gün ölkələrimizin
parlamentlərində dostluq
qrupları fəaliyyət göstərir. Bu
qruplar arasındakı qarşılıqlı
təmaslar təcrübə və informasiya
mübadiləsi baxımından çox
önəmlidir.
Sahibə Qafarova qonaqların
ölkəmizə səfərləri çərçivəsində
Azərbaycanın Gəncə və Ağdam

şəhərlərinə səfər etmələrini,
onların Ermənistan tərəfindən
törədilən hərbi cinayətlərlə yaxından tanış olmalarını yüksək
qiymətləndirib. Bildirilib ki, 44
gün ərzində Azərbaycan Ordusu
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
altında 30 ilə yaxın işğal altında
olan torpaqlarımızı azad edərək
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
bərpa edib.
Görüşdə Milli Məclisin sədri
bütün dünyada pandemiyanın
tüğyan etdiyi bir vaxtda italiyalı deputatların Azərbaycana
səfərini yüksək qiymətləndirib.
İtaliya parlamentinin
Deputatlar Palatasının sədr
müavini Ettore Rosato ölkəsinin
Cənubi Qafqazın bu bölgəsi
ilə əlaqələrin inkişafına böyük
önəm verdiyini söyləyib. Qonaq

bildirib ki, onların Azərbaycana
səfəri məhz ölkəmizə olan
dostluq münasibətinin
göstəricisidir. Siyasi müstəvidə
ən yüksək səviyyələrdə davamlı
olan dialoq parlamentlərarası
münasibətlərimizdə də özünü
göstərir. İtaliya Senatının və
Deputatlar Palatasının müxtəlif
siyasi partiyaları təmsil edən
bir qrup üzvünün Azərbaycanın
Gəncə və Ağdam şəhərlərinə
səfərlərini də məhz bu baxımdan
dəyərləndirmək lazımdır.
O qeyd edib ki,
Azərbaycanın dostu kimi onlar
bölgə həqiqətlərini, burada
gördüklərini İtaliya və dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün
səylərini əsirgəməyəcəklər.
Ettore Rosato vurğulayıb ki,
onlar Avropa institutlarında
Azərbaycanın mövqeyinin
güclənməsinə hərtərəfli dəstək
verəcəklər.
Görüşdə çıxış edən İtaliya
Deputatlar Palatasının üzvü,
İtaliya-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının rəhbəri Rossana
Boldi, İtaliyalı senatorlar Maria
Rizzotti, Adolfo Urso, Deputatlar Palatasının üzvü Pino Kabras, İtaliya ilə parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupunun
rəhbəri Azər Kərimli hər iki
ölkənin qanunvericilik orqanları arasında əlaqələrimizin
bu günü və gələcək inkişaf
perspektivləri, həyatın digər
sahələrində münasibətlərimizin
daha da dərinləşməsi barədə öz
fikirlərini bölüşüblər.

Ağdam Rayon Polis Şöbəsi
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
xidməti fəaliyyətini bərpa edib
 Müzəffər Azərbaycan
Ordusunun keçirdiyi əks-hücum
əməliyyatları nəticəsində
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
Daxili Qoşunların hərbi
qulluqçuları və polis əməkdaşları
tərəfindən təhlükəsizlik tədbirləri
gücləndirilir.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidmətinin Bərdə regional qrupundan
verilən məlumata görə, Ağdam Rayon
Polis Şöbəsinin əməkdaşları işğaldan
azad edilmiş Ağdam şəhərində və
kəndlərində xidməti fəaliyyətini bərpa
edib. Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları
və polis əməkdaşları tərəfindən postlar
qurulub və təhlükəsizliyə tam şəkildə
nəzarət olunur.

Dekabrın 7-də Azərbaycanın
xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov İtaliya Deputatlar
Palatasının sədr müavini E
 ttore
Rosatonun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, Azərbaycan və İtaliya arasında
mövcud olan sıx dostluq və əməkdaşlıq
münasibətlərindən məmnunluq ifadə edən
nazir Ceyhun Bayramov cari il fevralın
19-21-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikasına tarixi dövlət səfərini xatırladıb. Nazir
səfər zamanı imzalanmış “Azərbaycan
Respublikası ilə İtaliya Respublikası arasında Çoxölçülü Strateji Tərəfdaşlığın
Gücləndirilməsinə dair Birgə Bəyannamə”
ilə tərəflərin bir-birlərini strateji tərəfdaş
kimi qəbul etdiklərini, bununla siyasi,
müdafiə, təhlükəsizlik, iqtisadi, ticarət,
enerji, nəqliyyat, innovasiyalar, elm, təhsil,
mədəniyyət və digər sahələrdə əməkdaşlığı
daha da gücləndirmək yolu ilə qarşılıqlı
istəklərini ortaya qoyduqlarını bildirib.

C.Bayramov Azərbaycan torpaqlarının
işğaldan azad olunması ilə nəticələnən 44
günlük Vətən müharibəsi barədə də qarşı
tərəfə ətraflı məlumat verib, uzun illər ərzində
Azərbaycanın və ümumilikdə bölgənin
təhlükəsizliyinə ciddi təhdid olan ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli ilə bağlı İtaliyanın Azərbaycanın haqq
mövqeyinə dəstək verdiyini minnətdarlıqla
vurğulayıb.
Sədr müavini Ettore Rosato görüşə görə
təşəkkürünü bildirib, Azərbaycana xüsusi
rəğbət bəslədiyini, belə ki, COVID-19 pandemiyasına baxmayaraq, böyük nümayəndə
heyəti ilə ölkəmizə səfər etdiyini, səfər
çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən dağıdılmış Ağdam şəhərini, habelə
Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən raket
atəşinə tutulmuş Gəncəni ziyarət etdiklərini
söyləyib. Azərbaycanın mövqeyinin ədalətli
olduğunu vurğulayan sədr müavini İtaliyanın
Azərbaycan üçün dost ölkə olduğunu xüsusi
qeyd edib. Eyni zamanda, Ettore Rosato
İtaliya hökumətinin hər zaman Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünü
dəstəklədiyini bildirdi.
Görüş zamanı İtaliya və Azərbaycan
parlamentlərinin xarici əlaqələr komitələri
və dostluq qrupları arasında əməkdaşlığın
səviyyəsindən məmnunluq ifadə edilib.

Azərbaycanın və İsrailin xarici işlər
nazirləri arasında telefon danışığı olub
 Dekabrın 7-də
Azərbaycanın xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramov ilə İsrailin
xarici işlər naziri Qabi Aşkenazi
arasında telefon danışığı olub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
nazirlər bölgədəki vəziyyət, 2020-ci il 10

noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatdan irəli gələn
məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar
və bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin və rifahın
təmin edilməsi üçün birgə Bəyanatın icra
edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Tərəflər, həmçinin müxtəlif sahələrdə
həyata keçirilən layihələr də daxil olmaqla
ikitərəfli əməkdaşlığı və qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələləri
müzakirə ediblər.

Azərbaycan ilə BQXK arasında ötən illər ərzində
formalaşmış əməkdaşlıq yüksək qiymətə layiqdir
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ünən Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov
ölkəmizdə səfərdə olan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin (BQXK) Avropa və
Mərkəzi Asiya üzrə Regional direktoru Martin Şüepp ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
görüşdə nazir Ceyhun Bayramov qarşı tərəfə
Azərbaycan və Rusiya prezidentləri, həmçinin
Ermənistanın baş nazirinin 10 noyabr tarixində
imzaladığı birgə Bəyanatdan sonra regionda
vəziyyətin sabitləşdirilməsi istiqamətində atılan
addımlar barəsində məlumat verərək, birgə
bəyanat ilə atəşkəsin təmin edildiyini, hərbi
fəaliyyətlərin dayandırıldığını və bununla əlaqəli
şəkildə Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının sülh
yolu ilə Azərbaycanın nəzarətinə qaytarıldığını
diqqətə çatdırıb. Birgə bəyanatın icra edilməsi
ilə regionda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq
üçün yeni imkanlar açıldığı vurğulanıb.
Bölgədə yaranmış yeni şərait nəzərə
alınmaqla, BQXK-nın Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin təsirinə məruz qalmış
ərazilərimizdə bütün insanların həyat şəraitinin

yaxşılaşdırılması və dinc birgəyaşayışın
təmin edilməsi işinə özünün müsbət töhfəsini
verəcəyinə ümid ifadə edilib.
Öz növbəsində, Martin Şüepp Azərbaycan
ilə BQXK arasında ötən illər ərzində formalaşmış əməkdaşlığın, o cümlədən təşkilatın
mandatının əsasını təşkil edən beynəlxalq
humanitar hüquqa əməl edilməsi istiqamətində
Azərbaycan tərəfindən atılmış addımların BQXK
tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə
çatdırıb. O, həmçinin 10 noyabr tarixli birgə
Bəyanatdan irəli gələn, BQXK-nın mandatına
aid müvafiq məsələlərin həlli istiqamətində
görülən işlər barədə məlumat verib.
Görüşdə, habelə Azərbaycan ilə BQXK arasında əməkdaşlığın perspektivlərinə dair geniş
fikir mübadiləsi aparılıb, BQXK-nın ölkəmizdəki
fəaliyyətinin səmərəliliyi və effektivliyinin daha
da artırılması yolları müzakirə edilib.
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8 dekabr 2020-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycanın ordu hissələrinin
bu əks-hücum əməliyyatında
qarşısında dayanan başlıca vəzifə,
sözsüz ki, Ermənistanın silahlı
qüvvələrinin hərbi təxribatlarının
qarşısını almaq, Azərbaycanın
təmas xəttinə yaxın olan yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulmasına son qoymaq, insanların
təhlükəsizliyini təmin etmək idi. Bu
əks-hücumların Vətən müharibəsinə
çevrilməsi ilə Azərbaycan dövləti
və ordusu daha geniş və strateji
vəzifələri hərbi hədəf kimi qəbul
etdi. Vətən müharibəsinin gedişində
Azərbaycanın hərbi-strateji vəzifələri
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin müraciət,
çıxış və müsahibələrində aydın və
konkret əksini tapmışdır. Bunlar
aşağıdakılardır:
– Ermənistan ordusunun bütün
qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən
çıxarmaq;
– Azərbaycan ərazilərinin
Ermənistan tərəfindən işğalına son
qoymaq;
– Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə
tanınmış sərhədlərini və ərazi bütövlüyünü təmin etmək;
– Ermənistan – Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin hərbi
yolla həyata keçməsini təmin etmək;
– Ermənistanın qeyd-şərtsiz
olaraq Azərbaycan torpaqlarından
çıxmasına nail olmaq;
– Tarixi ədaləti bərpa etmək
və Qarabağın dağlıq hissəsinin
Azərbaycana məxsusluğunu təmin
etmək;
– Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tam həllinə nail olmaq.
Azərbaycan tərəfinin qarşısında
dayanan bu hərbi-strateji vəzifələr
ATƏT-in BMT mandatlı Minsk qrupu
həmsədrlərinin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması üçün
hazırlamış olduğu baza prinsiplərinə
də uyğunluq təşkil edirdi. Yəni,
əslində, Azərbaycan tərəfindən
Vətən müharibəsi beynəlxalq
hüquq normaları çərçivəsində
aparılırdı. Buna görə də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti bu
müharibənin başlaması ilə bağlı
verdiyi ilk bəyanatlarında bildirdi ki,
Ermənistan tərəfi baza prinsipləri
üzrə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanmasına konkret və ciddi
yanaşarsa, döyüş əməliyyatlarına
son vermək olar.
Ermənistan Respublikasının bu
müharibədə qarşısına qoyduğu əsas
hərbi-strateji vəzifə isə ələ keçirdiyi
ərazilərin işğal altında qalmasına,
Azərbaycanın ordu qüvvələrinin
əks-hücumlarının qarşısının alınmasına, güc üstünlüyünün qorunub
saxlanmasına hesablanmışdı. Ona
görə də Ermənistan Respublikası hərbi təxribatlarla başlanan və
sonradan da geniş miqyas alan
əməliyyatların dayandırılmasına razı
olmadı. Nəticədə bütün dünyanın da
diqqətini özünə cəlb etmiş irimiqyaslı hərbi toqquşma 44 gün davam
etdi.
Təxminən 30 il mövcud olmuş işğalın davam etdirilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
təmin olunmasına yol verməmək
üçün Ermənistan tərəfi öz hərbi
potensialını möhkəmləndirməyi
daim diqqət altında saxlayırdı. Bu məqsədlə işğalçı dövlət
Azərbaycan ərazilərində öz hərbi
bazasını aşağıdakı formada xeyli
möhkəmləndirmişdi:
1. Qarabağın dağlıq ərazisində
böyük bir hərbi qruplaşma formalaşdırılmışdı. Bu quldur birləşmə
qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu”
adlandırılsa da, onun şəxsi heyətinin
əsasını Ermənistan ordusunun
əsgər və zabitləri təşkil edirdi. Bəzi
məlumatlara görə, Qarabağdakı düşmən ordunun 70--80 faizi
Ermənistan vətəndaşları idi. Açıq
mənbələrdə olan məlumata əsasən,
onların sayı 18--20 min nəfər
arasında idi. Səfərbərlik dövründə
isə bu qruplaşmanın 60 min nəfərə
çatdırılması mümkün sayılırdı.
2. Qarabağın dağlıq
ərazisində çox sayda hərbi texnika cəmləşdirilmişdi. Mediyaya
çıxarılmış məlumatlara görə,
Azərbaycanın işğal altında olan
ərazilərində 177-dən 371-ə qədər
tank olması ehtimal edilirdi. Zirehli
transportyor və piyadaların döyüş
maşınının 278--396 ədəd olmasıgüman edilirdi. 322-yə qədər isə
top və minaatan var idi ki, onlardan
da 44 ədədi “Qrad” tipli yaylım atəş
sistemləri idi.
3. İşğal altında olan ərazidə bir
neçə divizion S-300 komplekslərinin
olması da ehtimal edilirdi. Bundan
başqa, Qarabağın dağlıq hissəsinin
hava məkanına birbaşa Ermənistan
ərazisindəki hava-hücumundan
müdafiə sistemləri tərəfindən
nəzarət edilirdi.
4. İşğal edilmiş ərazilərdə
Azərbaycan Ordusu ilə təmas
xəttində Ermənistan tərəfindən
güclü eşelonlaşdırılmış müdafiə
sistemi yaradılmışdı. Bu sistem
təmas xəttinin bütün perimetri
boyunca uzanırdı. Həmin mühəndisistehkam sistemi Ermənistanın
Azərbaycan Ordusuna qarşı dirəniş
strategiyasının əsasını təşkil edirdi.
İşğalın qorunub saxlanması üçün
bu mühəndis-istehkam sisteminə
böyük ümidlər bağlanılırdı. Həmin
sistem qalın təmir-beton örtüklərdən
və yeraltı tikililərdən ibarət idi.
Mövcud olan məlumatlara görə, bir
çox yerlərdə mühəndis-istehkam
xətlərinin sayı 10-a çatırdı.
Təmas xəttinə yaxın olan bütün

2020

-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Ordusu
bölmələrinin işğalçı Ermənistanın hərbi
təxribatlarına cavab olaraq əks-hücum kimi başladığı
döyüş əməliyyatları öz miqyasına, qarşısında dayanan
vəzifələrin məzmununa və xarakterinə görə sonrakı
günlərdə Vətən müharibəsi adını aldı. Bu savaş şərti
olaraq II Qarabağ müharibəsi də adlandırılır. 30 ildən bəri
pozulmuş ərazi bütövlüyünü hərbi yolla bərpa etmək
məcburiyyətində qalan Azərbaycanın Vətən müharibəsi
2020-ci il noyabr ayının 10-a qədər, yəni 44 gün davam etdi.

nəticələri dövlət rəhbəri tərəfindən
ciddi nəzarət altında saxlanılırdı.
Doğrudur, döyüşlərin aparılmasında ilk gündən son günədək uğur
dinamikası qalmaqda idi. Bununla
belə, planlaşdırılan döyüş tapşırıqlarının bəzilərinin vaxtında icra
edilməməsi halları da olmuşdu ki, Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi altında
onların ciddi təhlili aparılmış və lazımi qərarlar qəbul edilmişdi.
Döyüş taktikasının
müəyyənləşdirilməsində zaman və
məkan amillərinin dəqiqliklə nəzərə

Azərbaycanın haqq işi və

tarixi Qələbəsi
hərbi texnika və artilleriya bu istehkam qurğular içərisində gizlədilmiş
və bununla onların havadan
mühafizəsi təmin edilmişdi. Şəxsi
heyətin qorunması da bu mühəndis
qurğuları ilə təmin edilirdi. Hər bir
hərbi qulluqçu zərurət yarananda
istehkam qurğularından kənara
çıxmaqla atəş açır və sonra geri
qayıdaraq həmin örtülü səngərlərdə
gizlənirdi . Bununla onlar qarşı
tərəfin müşahidəsindən də yox ola
bilirdilər. Nəzərdə tutulmuşdu ki,
hərbi əməliyyatların başlayacağı
təqdirdə Azərbaycan Ordusunun
bölmələri bir mühafizə xəttini aşa
bilsə, növbəti mühafizə xəttində
dayandırılsın.
Eşelonlaşdırılmış müdafiə
xətlərində şəxsi heyətin
uzunmüddətli mövcudluğunu
saxlamaq və müstəqil fəaliyyət
göstərmək üçün lazım olan yaşayış
şəraiti də yaradılmışdı. Qarşıda
yerləşdirilmiş olan müdafiə xəttində,
əsasən, yüngül silahlandırılmış piyadalar yerləşdirilmişdi. Müdafiənin
dərinlliklərində olan müdafiə
xətlərində isə ağır silahlar, minaatanlar, toplar, raket qurğuları və silah
və hərbi texnika var idi.
Ermənistanın Azərbaycanın
işğal olunmuş ərailərində yaratığı eşelonlaşdırılmış müdafiə
xətlərinin mürəkkəb coğrafi şəraitdə
yerləşməsi isə onların müqavimət
gücünü daha da artırırdı. Təmas
xətti böyunca və işğal olunmuş
ərazilərin dərinliklərindəki bütün
hakim yüksəkliklər erməni hərbi
qüvvələrin əlində idi. Buna görə,
Ermənistanın siyasi və hərbi
rəhbərliyində, habelə onun havadarlarında belə bir inam var idi ki,
Azərbaycanın işğal altında olan
əraziləri azad etmək cəhdinin
heç bir şansı yoxdur. Əslində, bu
məqam elə Ermənistan rəhbərliyinin
münaqişənin dinc yolla həlli üçün
aparılan danışıqlarda barışmaz
mövqe tutmasını da şərtləndirirdi.
Yüksək hərbi-texniki təchizatla
eşelonlaşdırılmış müdafiə xətlərinin
qurulması Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarını işğal altında saxlamaq
üçün arxalandığı dirəniş strategiyasının bir istiqaməti idi. Bu startegiyanın digər istiqamətini isə hərbisiyasi əməkdaşlıq və həmrəylik
təşkil edirdi. Ermənistanın siyasi
və hərbi rəhbərliyi şübhə etmirdi
ki, Azərbaycan işğal altında olan
ərazilərin azad edilməsi üçün hərbi
əməliyyatlara başlasa, Rusiya həm
ikitərəfli anlaşmalar əsasında, həm
də Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi
Təşkilatında üzvlükdən irəli gələn
öhdəlik çərçivəsində əməliyyatların
gedişinə müdaxilə edəcək və
bununla da Azərbaycanın öz hərbi
məqsədlərinə nail olmasının qarşısı
alınacaq.
Ermənistanın hərbi-siyasi
rəhbərliyi belə bir ehtimalla arxayın idi ki, Azərbaycan üstünlük
əldə etmək üçün blis-kriq, yəni
qısa zaman ərzində sürətli hücum
taktikasını seçəcək. Əslində, işğal
olunmuş ərazilərin qorunması da
bu yanaşma üzərində qurulmuşdu.
Belə bir əminlik var idi ki, eşelonlaşdırılmış müdafiə xətlərinin vasitəsi
ilə Azərbaycanın sürətli hücumu
bir neçə gün ləngidiləcək və bu
müddət ərzində Rusiya, habelə
işğal olunmuş ərazilərdə statuskvonun dəyişməsini istəməyən
xarici dövlətlər və beynəlxalq
qüvvələr hadisələrə müdaxilə
etməklə Azərbaycanın hücumunu
dayandıracaqlar. Bununla da, guya,
Ermənistan az itki verməklə öz
mövqeyini və maraqlarını qoruyub
saxlaya biləcək.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2016cı ilin aprel ayında baş verən
qısamüddətli döyüşlər zamanı da
Ermənistan bu strategiyanı əsas
tutmuşdu. O zaman bu strategiya
Ermənistan üçün önəmini saxlamaqda idi və ona görə də çox da böyük
əraziləri əldən vermədən döyüşlərin
dayandırılmasına nail oldu.
2016-cı ilin Aprel döyüşünün gedişini təhlil edən xarici
mütəxəssislər də yaxın gələcəkdə
Qərbin və Rusiyanın Azərbaycan
qarşısında Ermənistanın dərin hərbi
məğlubiyyətinə razı olmayacaqlarını bildirirdilər. Belə mütəxəssislər
hesab edirdilər ki, Azərbaycana

hərbi əməliyyatlara başlayacağı
təqdirdə blis-kriq lazımdır. İşıq üzü
görmüş bu təhlillərdə, Aprel döyüşünün nəticələrinə əsasən, belə bir
fikir irəli sürülürdü ki, Azərbaycan,
çox güman ki, növbəti əməliyyat zamanı çox ciddi mühəndis-istehkam
səngərlərinin mövcud olduğu Dağlıq
Qarabağın şimal cəbhəsini əsas
hücum istiqaməti seçməklə ordunun şəxsi heyətinin böyük itkilərinə
yol vərməyəcək və Qarabağın
cənubu əsas hücum istiqaməti kimi
götürüləcək.
Həmin istiqamətdən hücum
edilməsi üçün zirehli texnikadan və
artilleriya qurğularından daha geniş
şəkildə istifadə olunması imkanının
mövcudluğuna da toxunulurdu. İstinad olunan bu təhlildə Azərbaycanın
pilotsuz uçuş aparatlarındakı üstünlüyü də qeyd olunur və bildirilirdi
ki, Ermənistan öz hərbi maraqlarını
müdafiə etmək üçün bu cəhətə
diqqət yetirməlidir.
Bütünlükdə, 44 günlük
müharibənin gedişi göstərdi ki, bu
hərbi kampaniyanın aparılması
üçün Azərbaycan daha doğru və
səmərəli strategiya seçə bilmişdir.
Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinin
ordunu daim möhkəmləndirməsi,
onun müasir təchizatının
təkmilləşdirilməsi xəttinin davam
etdirilməsi ilə bərabər, fəaliyyət
təcrübəsinin və imkanlarının taktikası da dərindən öyrənilirdi. 2016-cı
ilin aprel ayında Dağlıq Qarabağdakı təmas xəttində, 2018-ci ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Günnüt kəndi istiqamətində, 2020-ci
ilin iylunda Ermənistanla sərhəd
xəttinin Tovuz istiqamətində baş
verən döyüşlərin gedişi və nəticələri
təhlil edilməklə, müvafiq qənaətlər
müəyyənləşdirilmişdi.
44 günlük müharibə üçün
Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinin
izlədiyi strategiyanın bir sıra xarakterik cəhətləri var idi. Hər şeydən
əvvəl, bu strategiya beynəlxalq
hüquqa, beynəlxalq təşkilatların
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması ilə bağlı qəbul etdiyi
qərarlara, Azərbaycanın Konstitusiyasına, bir sözlə, haqqa və
ədalətə əsaslanırdı. Azərbaycan
Ordusu ölkəmizin beynəlxalq birlik
tərəfindən qəbul olunmuş ərazi
bütövlüyünü təmin etmək üçün hərbi
tapşırığın icrasına cəlb edilmişdi.
Mahiyyəti etibarilə Azərbaycanın
strategiyası müdafiə strategiyası idi.
Azərbaycan dövlətinin qarşıya qoyduğu hərbi-strateji hədəf dəqiqliklə
müəyyənləşdirilmişdi, real olmaqla
Azərbaycanın hərbi imkanlarına və
potensialına uyğun olaraq qəbul
edilmişdi.
Bu strategiyanın doğruluğu
və gücü onda idi ki, bütün xalq
onun həyata keçməsi üçün dövlət
rəhbərliyi ətrafında səfərbər
olmuşdu. Həmin strategiyanın
səmərəliliyi diplomatiya və informasiya məkanında nümayiş
etdirilən məqsədyönlü çeviklik və
fəallıqla tamamlanırdı. Məhz bunun
nəticəsi idi ki, Ermənistan bütün
cəhdlərinə baxmayaraq, müttəfiqi
və himayədarı saydığı dövlətlərin,
habelə beynəlxalq qüvvələrin
Azərbaycan üzərinə təzyiqinə və
beynəlxalq hərbi qüvvələrin bu
müharibəyə müdaxilə etməsinə nail
ola bilmədi.
Azərbaycanın izlədiyi hərbi
strategiyanın gücünü təmin edən
amillərdən biri də onun icrasına və
həyata keçməsinə Azərbaycanın
Ali Baş Komandanlıq aparatının və
şəxsən Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin peşəkar,
qətiyyətli rəhbərliyi idi. Prezident
İlham Əliyev yalnız hərbi strategiyanın deyil, diplomatiya və informasiya
siyasətinin müəyyənləşməsinə və
həyata keçməsinə də rəhbərlik edirdi. Bütün dünyanın gözü qarşısında
o, Vətənin sədaqətli və fədakar ali
baş komandanı kimi informasiya
məkanında şəxsi iştirakı ilə yorulmadan mübarizə apardı. Dövlət başçısı
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılmasında ölkənin informasiya
ordusuna da bir nümunə göstərdi.
Prezident İlham Əliyev strateji hədəflərin döyüş meydanında
taktiki vəzifələrlə uzlaşdırılmasına
da rəhbərlik edirdi. Döyüşlərin
planlaşdırılması, onların təşkili və

alınması, hücum istiqamətinin
düzgün təyin edilməsi və bu
yöndə zərbə gücünün təmin
edilməsi döyüşlərin gedişinə ciddi
təsir göstərirdi. Bundan başqa,
döyüşlərin idarə edilməsində yüksək
çeviklik və səmərəlilik də nümayiş
etdirilirdi. Döyüş şəraitinin ortaya çıxardığı xüsusiyyətlər dərhal nəzərə
alınmaqla uyğun addımlar atılırdı ki,
onlar da düşmənin canlı qüvvəsinə
və hərbi texnikasına ciddi itkilər
yetirilməsinə yol açırdı.
Əldə edilmiş operativ məlumatlar
və aparılan təhlillər nəticəsində
müəyyən edildi ki, düşmənin hərbi
komandanlığı Azərbaycan Ordusunun əsas hücum istiqamətinin
Ağdam və Tərtərdən olacağını
gözləyir. Ona görə bu istiqamətin
möhkəmləndirilməsinə xüsusi
diqqət yetirilmiş və təkcə Ağdam
istiqamətində beş xətdə eşelonlaşdırılmış müdafiə yaradılmışdı. Bütün
müdafiə xətləri mühəndis-istehkam
qurğuları ilə möhkəmləndirilmiş,
hərbi texnika və canlı qüvvə ilə
təchiz edilmişdi.
Azərbaycan Ordusu bu
istiqamətə böyük qüvvə cəlb
etməklə həmin yöndən hücuma başlasa da, döyüşün genişləndirilməsini
məqsədyönlü şəkildə təxirə saldı.
Məqsəd isə o idi ki, böyük sayda
canlı itkilərə yol verilməsin. Amma
həmin istiqamətə cəmlənmiş hərbi
qüvvələr də oradan geri çəkilmədi.
Çünki əks təqdirdə düşmən bu
istiqamətdəki hərbi qüvvələrini digər
istiqamətlərə ata bilərdi. Azərbaycan
Ordusunun əsas zərbə istiqaməti
kimi isə Füzuli – Cəbrayıl – Zəngilan
və nəhayət, Şuşa götürüldü.
Bu istiqamətdə də düşmənin
güclü mühəndis-istehkam qurğularının çoxluğu ilə güclü müdafiə
xətti var idi. Məsələn, Cəbrayıl
rayonunun Soltanlı kəndi ətrafında
qurulmuş müdafiə xəttinin yarılması
üçün Azərbaycanın hərbi qüvvələri
bir neçə gün vaxt sərf etməli oldu.
Bununla belə, Azərbaycanın hərbi
qüvvələri fədakarlıq, taktiki sürət,
atəşin düzgün bölüşdürülməsi ilə
hərbi təşəbbüsü ələ alıb bu müdafiə
xətlərini yara bildi.
Qeyd etmək lazımdır ki,
müharibənin ilk günlərində cəbhənin
şimal istiqamətində ciddi mövqe
dəyişiklikləri baş vermədi. Sentyabr
ayının 27-də Ağdərə və Murovdağ istiqamətində bəzi strateji
yüksəkliklər ələ keçirildi. Oktyabr
ayınnı 3-də isə Ağdərə rayonunun Talış kəndi ilə Suqovuşan
qəsəbəsi erməni işğalından azad
edildi. Bu istiqamətdə yaşayış
məntəqələrinin ələ keçirilməsi xəbəri
bir də müharibənin başa çatması
ərəfəsində alındı. Müharibənin
əsas prosesləri isə cəbhənin cənub
hissəsində baş verdi. Bu istiqamətdə
cərəyan edən döyüşlərin ümumi
gedişindən belə bir qənaətə gəlmək
olar ki, Azərbaycanın hərbi komandanlığı İran sərhədi boyunca
yerləşən əraziləri işğaldan azad
etdikdən sonra Şuşaya doğru
istiqamət götürməyi planlaşdırırdı.
Elə müharibənin başlandığı gün
Azərbaycanın ordu hissələri cənub
istiqamətində 6 kəndi işğaldan azad
etməyə müvəffəq oldu. İlk gündən
də bu istiqamətdə Azərbaycanın
ordu hissələri hərbi təşəbbüsü
ələ aldı və düşmənin ciddi
müqavimətinə baxmayaraq bu yürüşü davamlı şəkildə inkişaf etdirmək
mümkün oldu. 2020-ci il oktyabr
ayının 30-də Cəbrayıl qəsəbəsi,
oktyabrın 9-da Hadrut qəsəbəsi,
oktyabrın 17-də Füzuli şəhəri,
oktyabrın 18-də Araz çayı üzərindəki
tarixi Xudafərin körpüsü, oktyabrın
21-də Zəngilan şəhəri, oktyabrın
22-də Zəngilan rayonunun Ağbənd
qəsəbəsi erməni işğalından azad
edildi. Ağbənd qəsəbəsinin azad
edilməsi ilə Azərbaycan-İran sərhəd
xətti bütünlüklə Azərbaycanın
nəzarəti altına götürüldü.
Sonrakı günlərdə isə Azərbaycan
ordu hissələrinin Ermənistanı Dağlıq
Qarabağla bağlayan Laçın – Şuşa
yolu istiqamətində hücumları davam
etdirildi. Oktyabr ayının 26-da
Qubadlı şəhəri alındı və ardınca da
Azərbaycan Ordusu Laçın – Şuşa
yolu istiqamətində öz hərəkətini
davam etdirdi. Adları çəkilən rayon

mərkəzlərinin alınması həmin oradakı kəndlərin də erməni işğalındana
zad edilməsi ilə müşayiət olunurdu.
Nəhayət, noyabr ayının 8-də
Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi.
Bu şəhər Azərbaycanın qədim
mədəniyyət mərkəzi olmaqdan
əlavə, həm də çox əhəmiyyətli
strateji mövqedə yerləşirdi. Şuşanın azad edilməsi ilə qondarma
Dağlıq Qarabağ qurumunun əsas
təchizat yolu kəsilmiş olurdu. Digər
tərəfdən yüksəklikdə yerləşən Şuşa
şəhərində mövqe tutmaqla qondarma Dağlıq Qarabağın mərkəzi
şəhəri Xankəndini nəzarət altına
almaq mümkün oldu.
Noyabr ayının 9-da Azərbaycan
Ordusunun bölmələri uğurlu
hücumlarını davam etdirdilər və
gün ərzində əsas hissəsi cəbhənin
cənubunda olmaqla 70-dən çox
kənd erməni işğalından azad
edildi. Bütünlükdə isə 44 günlük müharibənnin gedişində
Azərbaycanın 300-dən çox işğal
altında olan yaşayış məntəqəsi azad
edildi.
Bu müddət ərzində düşmənin
çox böyük sayda canlı qüvvəsi və
hərbi texnikası məhv edildi. 2020-ci
il oktyabr ayının sonuna aid olan
statistikaya görə Ermənistan hərbi
qüvvələrinin 252 tankı məhv edilmiş,
53-ü qənimət götürülmüşdü; piyadaların 50 döyüş maşını məhv edilmiş,
29-u qənimət götürülmüşdü. Müxtəlif
çaplı toplardan 251-i məhv edilmiş
və 24-ü qənimət götürülmüşdü;
minaatanlardan 61-i məhv edilmiş
və 45-i qənimət götürülmüşdü. Məhv
edilmiş digər silahların sayı belə
idi: tank əleyhinə vasitələr 53 ədəd,
“Qrad” qurğusu 82 ədəd, “Uraqan”
yaylım atəşli raket sistemi 2 ədəd,
”OSA” 40 ədədə yaxın, S-125 sistemi 2 ədəd, S-300 sistemi 6 ədəd.
Bunlardan başqa, 231 yük avtomobili məhv edilmiş, 20-si sursatla dolu
qənimət götürülmüşdü.
Bütün Qarabağ üçün hərbistrateji əhəmiyyət kəsb edən
Şuşa şəhərinin azad edilməsi və
ardınca da çoxlu sayda yaşayış
məntəqəsinin düşmən nəzarətindən
çıxarılması Ermənistanın hərbi
süqutuna yol açdı. Azərbaycan
Ordusunun zəfər yürüşünə duruş gətirə bilməyən Ermənistan
rəhbərliyi məğlub duruma düşdüyünü etiraf etməli oldu. Bunun
nəticəsi kimi, 2020-ci il noyabr
ayının 10-da Rusiya Prezidentinin,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Ermənistanın baş nazirinin
birgə bəyanatı imzalandı. Həmin
bəyanata əsasən, tərəflərin hərbi
qüvvələri qərar tutduqları mövqedə
dayanmalı, Ermənistan tərəfi isə
noyabr ayının 15-də Kəlbəcər
rayonunu, həmin ayın 20-də Ağdam
rayonunu və dekabr ayının 1-də isə
Laçın rayonunu öz qoşunlarından
təmizləyərək Azərbaycana təhvil
verməli idi . Yəni bu üç rayon döyüş

aparılmadan erməni işğalından azad
olmalı idi.
Təxminən, ay yarım ərzində
davam edən müharibə Azərbaycan
Ordusunun gücünü, yüksək
peşəkarlığını və döyüşgənliyini
əyani şəkildə nümayiş etdirdi.
Dünyanın müxtəlif ölkələrinin hərbi
mütəxəssislərinin qeyd etdiyi kimi,
Azərbaycan Ordusu XXI əsrin
yeni müharibəsinin aparılmasının
nümunəsini nümayiş etdirdi. Ən
yeni nəsil hərbi texnika ilə piyada
qüvvələrin fəaliyyət uzlaşmasının
dəqiqliklə, yeni təfəkkür və yanaşma ilə təmin edilməsi müasir
döyüşün taktikasına da yeniliklər
gətirdi. Xüsusilə, pilotsuz zərbə uçuş
aparatlarının dünya təcrübəsində ilk
dəfə çox geniş miqyasda və davamlı
şəkildə tətbiqi döyüş meydanında
səmanın tamamilə Azərbaycanın
nəzarəti altına keçməsinə yol
açdı. Düşmən tərəfi heç bir yolla Azərbaycan Ordusunun hava
hücumlarının qarşısını ala bilmədi.
Qısa zaman ərzində düşmənin həm
hava hücumundan müdafiə sistemi, həm də hərbi texnikası sıradan
çıxarıldı, onun atəş gücünə sarsıdıcı
zərbə vuruldu.
Azərbaycan Ordusunun şəxsi
heyəti aparılan bütün döyüşlərdə
sonsuz şücaət və fədakarlıq
nümayiş etdirdi. Bununla belə,
heç şübhəsiz ki, Şuşa şəhərinin
azad edilməsi Azərbaycanın hərbi
qüvvələrinin apardığı döyüşlərin
zirvəsini təşkil edir. Bu şəhəri üç
tərəfdən sərt sıldırım qayalar əhatə
edir ki, xüsusi vasitələr olmadan
həmin qayalardan yuxarı dırmanmaq mümkün deyil. Şəhərə yalnız
bir istiqamətdən asan giriş var ki,
düşmən tərəfi də əsas diqqətini
məhz həmin istiqamətə yönəltmişdi.
Həmin istiqamət də meşəlik və
mürəkkəb coğrafi şərait olduğu
üçün hərbi texnikanı, artilleriyanı
hücuma cəlb etmək mümkün deyildi. Hava şəraiti üzündən pilotsuz
uçuş aparatları da bu hücuma cəlb
edilməmişdi. Digər tərəfdən, bu
aparatların işləməsi üçün şəhər
daxilində açıq hədəflər də mövcud
deyildi.
Belə bir şəraitdə kiçik qruplarla şəhərə hücum etmək qərara
alındı. Bəzi məlumatlara görə,
Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin 3
qrupda Şuşa şəhəri üzərinə hücum
etməsi planlaşdırılmışdı. Bu zaman
həm düşmənin diqqəti yayındırılmalı və belə bir təsəvvür yaradılmalı idi ki, Azərbaycanın hərbi
qüvvələri düşmənin ehtimal etdiyi
istiqamətdən hücum edəcəkdir.
Həm də düşmənin gözləmədiyi
istiqamətlərdən, sıldırım qayalardan şəhərə hücum edilməli idi. Bu
istiqamətdən hücum etməli olan
hərbçilərə yalnız yüngül silahlar və
bir də bıçaqlar verilmişdi.
Sıldırım qayalardan həyata
keçirilmiş hücumda iştirak edən
döyüşçülərdən biri həmin hücumu

belə xatırlayırdı: “Şuşaya kanatla
qalxdıq. Yarım metr qarda 14 saat
kəşfiyyatdan sonra 400 nəfər o dağı
dırmaşmalı idi. Bıçaq, tapança,
“limonka” ilə döyüşə gedirdik. Bizi
nə gözlədiyini bilirdik. 500 erməni
əsgərinin biz daxil olan tərəfdə olduğu məlumatını əldə eləmişdik. Ən
az sayda bu tərəfdə yerləşmişdilər,
başqa mövqelərində ağır artilleriya
və canlı qüvvə sayı burdakından
azı 3 dəfə çox idi. Çünki onlar bizim
yollardan hücum edəcəyimizi güman
edirdilər. Nəinki düşmənin, eləcə
də heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, biz
bıçaqla Şuşanı almağı düşünürük.
General Hikmət Mirzəyevin
düzgün döyüş tapşırığı, doğru
koordinatlar olmasaydı, məhv ola
bilərdik. Amma hər şey zərgər
dəqiqliyi ilə ölçülüb-biçilmişdi. Biz
qayalara dırmaşıb əlbəyaxa döyüşə
girdik. Dəqiq deyə bilmərəm,
həmin hücum anlarında 40-a yaxın
erməniyə bıçaq vurmuşam. Onların
arasına çaşqınlıq düşəcəyi belə
general tərəfindən dəqiq hesablanmışdı. Panika yaranan kimi tapşırıq
əsasında hərəmiz dəstə-dəstə əks
istiqamətlərə dağılışdıq.
Ermənilər isə artıq həyəcan və
qorxudan özlərinə atəş açırdılar.
Onlar hətta öz əsgərlərinə belə inanmırdılar, yaxınlaşan erməni ermənini
vururdu, düşünürdülər ki, onların
formasında biz ola bilərik. Şuşa
döyüşü bizim əzəmətimizi, gücümüzü, əsgərlərimizin qorxmazlığını
azğın və quduz düşmənə bir daha
göstərdi. Onlar Şuşanı 1 il dayanmadan müdafiə edə biləcək sayda
silah-sursat və canlı qüvvə ilə təmin
eləmişdilər. Şuşa şəhidlərimizin qanı
bahasına, qazilərimizin qorxmazlığı,
sonadək döyüşməsi bahasına bir
neçə saatda alındı”.
Şuşa şəhərinin azad edilməsi
üçün Azərbaycan hərbçilərinin
əlbəyaxa döyüş apardığını
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev xalqa
müraciətində böyük fəxarətlə qeyd
etdi. Bu şəhərin azad edilməsi isə
müharibənin gedişinə həlledici
təsir göstərdi. Azərbaycanın
haqq işi uğrunda, beynəlxalq
miqyasda tanınmış sərhədlərinin
bərpası yolunda başladığı Vətən
müharibəsi Azərbaycan Ordusunun tarixi Qələbəsi ilə başa çatdı.
Qəhrəman əsgər və zabitlərimizin
ölüm-dirim savaşında Ermənistan
ordusunun qısa müddətdə məhv
edilməsi ilə misilsiz bir zəfər əldə
edildi. Azərbaycan xalqının haqq və
ədalətə əsaslanan qalibiyyətli Vətən
müharibəsi nəticəsində 30 ildən
sonra ölkəmizin ərazi bütövlüyü
təmin edildi.

Mehman SÜLEYMANOV
Silahlı Qüvvələrin Hərbi
Akademiyasının professoru,
tarix elmləri doktoru, ehtiyatda
olan polkovnik
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Vətəndaşlar yazırlar: Cənab
Prezident, Sizinlə, qazandığımız
Qələbə ilə qürur duyuruq
Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan
soydaşlarımız Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevə minnətdarlıq məktubları göndərməkdə
davam edirlər. Onlar Vətən müharibəsində
qazandığımız tarixi Qələbəni böyük sevinc və qürur
hissləri ilə qarşıladıqlarını bildirir, dövlətimizin
başçısına təşəkkür edirlər.
AZƏRTAC Prezidentin saytına istinadla həmin
məktubların bəzilərini təqdim edir.
Almaniyanın Düsseldorf
şəhərində yaşayan Ağabəy
Azərbaycani və Krista
Azərbaycani yazırlar: “Möhtərəm
cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım, Azərbaycan tarixində
Vətən uğrunda Günəş kimi işıq
saçan müqəddəslər var. Bu
cəngavər siyasət sərkərdələrindən
öndə gedəni ulu öndər Heydər
Əliyev olub. Ümummilli lider
Heydər Əliyev həqiqətən ötən
yüzilliyin ən görkəmli siyasi
xadimlərindən sayılır. O, XX əsrin
ən çətin və dəhşətli hadisələrinin
iştirakçısı kimi müharibə dövründə
dünyadakı siyasi vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyə qadir olub.
Heydər Əliyev XX əsr tarixinə
Azərbaycan xalqının ulu öndəri,
dünya miqyaslı dövlət xadimi kimi
daxil olub. Azərbaycan xalqı yaxşı
bilir ki, Prezident İlham Əliyev
ulu öndərimiz Heydər Əliyev
məktəbinin ən parlaq, dönməz,
yenilməz, mübariz yetirməsidir,
dövlətin və millətin həqiqətən
ümumxalq lideridir. Şəxsən Sizin
rəhbərliyinizlə Azərbaycanda
bütün sahələrdə sistemli və ardıcıl
islahatlar həyata keçirilib, ölkənin
inkişafında bütün istiqamətlər üzrə
müzəffər yüksəliş əldə olunub.
Azərbaycan xalqının erməni
faşizminə şərəflə qalib gəlməsi Ali
Baş Komandan kimi şəxsən Sizin
və Sizin göstərişlərinizi şücaətlə
yerinə yetirən rəşadətli Milli
Ordumuzun, Vətən mücahidləri müqəddəs şəhidlərimizin sonsuz
Vətən eşqi, bütövlükdə yumruq
kimi birləşən Azərbaycan xalqının səbri, dözümü və ləyaqətinin
göstəricisidir. Tarixboyu erməni
vətənsiz olub, çünki erməninin öz
torpağı olmayıb. Öz torpağı olmayanın doğma yurdu da ola bilməz.
Azərbaycan xalqı qalibiyyət
rəmzidir, çünki dövlətimiz də var,
Vətənimiz də. Azərbaycan bayrağı
azadlıq və müstəqillik rəmzidir.
Çox şükür ki, millətimizin İlham
Heydər oğlu Əliyev kimi yenilməz
lideri var. Cənab Prezident, Sizi
və Mehriban xanımı möhtəşəm
Qələbə münasibətilə təbrik edirik.

Qələbəmiz mübarək olsun!”.
Bakı şəhər sakini Pərvin
Mustafayev: “Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan,
Sizə nə qədər xoş sözlər yazsaq,
azdır. Xalqa bəxş etdiyiniz bu
bayram dolu günlər heç vaxt unudulmayacaq. Bu günlərin mütləq
gələcəyinə inanırdıq. Çünki Siz
xalqa verdiyiniz bütün vədləri
yerinə yetirmisiniz. Mən də inanırdım ki, mənim Prezidentim uca
Allahın izni ilə xalqımızın 30 illik
həsrətinə son qoyacaq, istəyimizə
qovuşduracaq. Cənab Prezident,
Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq. Var olun! Həmişə üzünüz
gülsün, Müzəffər Ali Baş Komandan!”.
Gəncə sakini İlkin B
 ağırov:
“Çox hörmətli cənab Prezident, torpaqlarımızın erməni
təcavüzkarlarından azad edilməsi
münasibətilə öz adımdan və
ailəm adından Sizə təşəkkür
edirəm. Sağ olun ki, əbədiyaşar
Heydər Əliyevin vəsiyyətini
yerinə yetirdiniz. Sizə möhkəm
cansağlığı, uzun ömür, ali dövləti
fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Torpaqlarımız uğrunda şəhid
olan hər bir Azərbaycan övladına
Allahdan rəhmət, yaralılarımıza
şəfa diləyirəm”.
Gədəbəydən Fidan
Qarayeva: “Müzəffər Ali Baş
Komandan, Azərbaycan xalqına
bəxş etdiyiniz tarixi Qələbəyə görə
Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Biz çox xoşbəxt insanlarıq ki,
Sizin kimi müdrik, səmimi, xalqına
dəyər verən, milləti üçün yaşayan
Prezidentimiz var. Siz hər zaman
bizim qayğımıza qalmısınız, xalqın
yanında olmusunuz. Biz də hər
zaman Sizinləyik, cənab Prezident. Allah Sizi və Azərbaycan
xalqını qorusun! Yaşasın güclü
Azərbaycan!”.
Biləsuvar sakini Seyidxanım
Nuriyevanın məktubunda deyilir: “Hörmətli cənab Prezident,
oğlum Babayev Nihad Akif oğlu
2020-ci il oktyabrın 29-da Füzuli rayonu istiqamətində döyüş
tapşırığını yerinə yetirərkən

qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Cənab Prezident, işğal altında
olan torpaqlarımızın düşməndən
azad edilməsi oğlumun və bütün
ailəmizin ən böyük arzusudur.
Bir şəhid anası olaraq oğlum
kimi mən özüm də Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı kimi
əlimə silah alıb Vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda döyüşməyə
hər an hazıram. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azad
edilməsi uğrunda tutduğunuz
bu haqq yolunda, apardığınız
şərəfli mübarizədə Sizə uğur
diləyir və bir şəhid anası olaraq
bütün şəhid anaları adından dərin
təşəkkürümü bildirməkdən qürur
duyuram. Allah Sizi qorusun!”.
Kəlbəcər sakini Akif
Kərimov: “Müzəffər Ali Baş
Komandan, mən çox istərdim
bu torpaqların alınması uğrunda döyüşlərdə iştirak edim,
lakin səfərbərlikdə qeydiyyatdan
keçsəm də bu mənə qismət olmadı. Möhtərəm cənab Prezident,
Siz başda olmaqla bütün xalqımızı Qələbə münasibətilə təbrik
edirəm. Sizə uzun ömür, möhkəm
cansağlığı arzulayıram. Allah
balalarınızı gözünüzə çıraq eləsin.
Zəfərimiz mübarək olsun!”.
Füzuli sakini Zibəndə
Qəhrəmanova: “Çox hörmətli
Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş
Komandanımız, mən bir vətəndaş
və müəllim kimi 27 illik həsrətə
son qoyaraq işğaldakı torpaqlarımızı, o cümlədən doğulduğum
Ağdam rayonunu azad etdiyinizə
görə Sizə sonsuz təşəkkür və
minnətdarlığımı bildirirəm. Təbii ki,
Sizə olan minnətdarlıq hisslərimi
bu kiçik mətndə tam şəkildə ifadə
edə bilmirəm. Özümü dünyanın ən xoşbəxt insanı sanıram,
çünki işğal olunmuş ərazilərimizin
düşməndən azad edilməsini görə
bildim. Bu xoşbəxtliyi bizə Sizin
dəmir iradəniz və komandanlığınız altında müzəffər Ordumuz
nəsib etdi. Müəllim kimi daha çox
sevinirəm ki, dünən dərs dediyim
və bəzən də şagird davranışlarından narazı qaldığım balalarım
Vətən müharibəsində öz çılğınlıqlarını düşmənə qarşı nifrətə
çevirib şücaət göstərdilər. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət
diləyir, qazilərimizə və xidmətini
davam etdirən hərbçilərimizə
cansağlığı arzulayıram. Allah Sizi,
ailənizi qorusun. Sizi dövlətimizin
və xalqımızın üstündən əskik
etməsin. Cənab Prezident, bu
müharibə təkcə Azərbaycan Ordusunun zəfərini nümayiş etdirmədi,
eyni zamanda, bu müharibədən

nümunə olaraq dünya dövlətləri
mövcud müdafiə-hücum
sistemlərini dəyişdi və bununla
köhnə hərbi taktikalara son qoyuldu. Eşq olsun Azərbaycan xalqına
və onun şanlı Ordusuna! Siz bizim
əbədi Prezidentimizsiniz! Sizə ali
dövləti fəaliyyətinizdə yeni-yeni
uğurlar arzulayıram”.
Saatlı rayonundan Yeganə
Bədəlova yazır: “Salam cənab
İlham Əliyev, biz Sizinlə fəxr
edirik. Mən bir ana kimi Sizə çox
minnətdarlıq edirəm. Mən səhiyyə
işçisiyəm, xəstəxanada işləyirəm.
Yaralanmış əsgərlə ünsiyyətim
olmuşdur. Eşitdiklərimə əsasən
deyə bilərəm ki, həm əsgərlərimiz,
həm onların valideynləri,
bütövlükdə hər kəs Sizinlə fəxr
edir. Sizə canım qurban olsun.
Bizim ailə istəyir ki, Siz seçki
keçirilmədən bizim daimi Prezidentimiz olasınız. Oğlum Saatlı
Rayon Polis Şöbəsində işləyir.
O, xalqını və Vətənini hər zaman
qorumağa hazırdır. Ulu Tanrı hər
zaman köməyiniz olsun!”.
Cəlilabaddan Mirzəkişi
Cəfərov: “Hörmətli cənab Prezident, mənim 80 yaşım var. Uzun
illər kolxoz və sovxozda pambıq
və üzüm briqadiri işləmişəm.
Dövlət planını həmişə artıqlaması ilə yerinə yetirmişəm. Siz
Şah İsmayıl Xətaidən sonra
zəbt olunmuş torpaqlarımızı güc
vasitəsilə öz sahibinə qaytaran
ilk şəxsiyyətsiniz. Xətai qılınc
ilə, Siz isə 5-ci nəsil silahla bu
Zəfərə imza ataraq öz adınızı
Azərbaycan tarixinə əbədi həkk
etdirdiniz. Mən və Cəlilabad rayonunun Günəşli kəndinin 10 min
sakini Sizə minnətdardır. Cənab
Prezident, biz - Günəşli kəndinin
sakinləri öz vəsaitimiz hesabına
həm kəndin girəcəyində, həm də

çıxışında Sizin heykəlinizi qoymaq
istəyirik. Biz bu heykəli həm indiki,
həm də gələcək nəsillərə göstərib
Sizdən ibrət götürmələrini tövsiyə
edəcəyik. Allah Sizi və xalqımızı
daim var eləsin!”.
Bərdə sakini Əziz
Allahverdiyev: “Müzəffər Ali
Baş Komandan, Sizin, igid əsgər
və zabitlərimizin sayəsində
Azərbaycanın dilbər guşələrindən
biri olan Kəlbəcərimiz erməni vandallarından azad edildi. Bizə bəxş
etdiyiniz bu sevincə görə Sizə çox
minnətdarıq. Yaxşı ki, Siz varsınız, yaxşı ki, qəhrəman Ordumuz
var! Biz Sizinlə fəxr edirik, cənab
Prezident! Biz birlikdə güclüyük!
Yaşasın Azərbaycan!”.
İsmayıllı sakini Mehman
Əşrəfli: “Müzəffər Ali Baş Komandan, xalqımızın yenilməz oğlu,
Azərbaycan xalqının vuran ürəyi,
insanların qəlbinin dərinliklərində
özünə layiqli yer tutan yenilməz
sərkərdə, xalqımıza belə bir xoş
gün yaşatdığınıza görə Sizə ömürboyu minnətdarıq. Azərbaycan
xalqının dünya xalqları arasında
yenilməz bir xalq olduğunu Siz
dünyaya sübut etdiniz. Biz laçınlılar Sizin uzaqgörən siyasətiniz
nəticəsində doğma torpaqlarımıza Laçınımıza, Qarabağımıza
qovuşuruq. Biz inana bilmirik ki,
artıq məcburi köçkün deyilik. Bu
xoş anları bizə yaşatdığınız üçün
Sizinlə qürur duyuruq. Allah Sizi
qorusun. Biz Sizinləyik. Qarabağ
Azərbaycandır!”.
Masallıdan Səyid Vəliyev:
“Hörmətli cənab Prezident, bizə
yaşatdığınız xoş günlərə görə
Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Biz ailəliklə hər zaman Sizin
tutduğunuz yolu dəstəkləmişik. Siz
Azərbaycan xalqının ən düzgün
seçimisiniz. Biz Qələbəmizlə

İtaliya parlamentinin nümayəndə heyəti
Ağdamda erməni vəhşiliklərinin şahidi olub
Dekabrın 6-da İtaliya parlamentinin Deputatlar Palatasının və
Senatın birgə nümayəndə heyəti Ermənistanın işğalından azad
olunmuş Ağdam şəhərinə səfər edib.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, səfərin məqsədi
nümayəndə heyətini Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Ağdam şəhərində
törətdiyi vəhşiliklər, cinayət izləri ilə
tanış etmək olub.
Deputatlar Palatasının sədr müavini Ettore Rosatonun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini Milli Məclisin
Azərbaycan-İtaliya parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri
Azər Kərimli, Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Məmməd Əhmədzadə və
başqaları müşayiət ediblər.
Nümayəndə heyəti Ağdam
şəhərində Ermənistanın törətdiyi
müharibə cinayətlərinin nəticələri
ilə tanış olublar. Onlar burada
ermənilərin 27 il ərzində törətdikləri
vandalizmi öz gözləri ilə görüblər.
Əvvəlcə Ağdam məscidinə gələn
qonaqlara məlumat verilib ki, 1993cü il iyulun 23-də mühüm coğrafi
mövqedə yerləşən Ağdam rayonunun 77 faizini - bir şəhər, 1 qəsəbə,
79 kəndi işğal edən erməni silahlı
dəstələri ərazidə görünməmiş vandalizm həyata keçiriblər. Ermənilər
Ağdam şəhərində və rayonun
kəndlərində yaşayış evlərini, ictimai
binaları, məktəbləri, uşaq bağça-

larını, xəstəxanaları, istehsalat
müəssisələrini talan edib, dağıdıb və
yandırıblar. Ağdamda qəbiristanlıqlar,
tarixi, mədəni abidələr də erməni
vandalizminə məruz qalıb. Vaxtilə
Azərbaycanın ən varlı rayonu olan
Ağdamın yerində indi talan edilərək
viranəyə çevrilmiş xarabalıqlar qalıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, digər tarixi
abidələrimiz kimi, XIX əsrin yadigarı
olan Ağdam məscidi də Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
edildikdən sonra talan olunub, yandırılıb.
Daha sonra nümayəndə heyəti Ağdam Dram Teatrının binasının qalıqları
önündə rayonun işğaldan əvvəlki
görüntüləri və tarixi abidələrinin fotoları olan stendlərə baxıb.
İtaliya Deputatlar Palatasının sədr
müavini Ettore Rosato jurnalistlərə
müsahibəsində burada müharibənin
acınacaqlı nəticələrini, dəhşətli
üzünü, dağıntıları gördüklərini bildirib. O qeyd edib ki, bundan təsirli
görüntüləri görmək mümkün deyil.
Burada bütün evlər, infrastruktur
dağıdılıb. Azərbaycan dövlətinin və
xalqının səyləri nəticəsində bundan
sonra bu torpaqlara həyat qayıdacaq. Dağıdılmış evlər yenidən bərpa

dünya ölkələri arasında doğma
torpağını mənfur düşməndən azad
etmiş başı uca xalq kimi təqdim
olunuruq. Ulu öndər Heydər
Əliyevin ruhu şaddır, çünki layiqli
siyasi varisi onun yolunu uğurla
davam etdirir. Cənab Prezidentim,
hər zaman Sizdən gözəl xəbərlər
gözləyirik. Siz Azərbaycan
xalqına dayaqsınız. Bizim üçün
yorulmaz fəaliyyətinizə görə Sizə
minnətdarıq. Var olun, Müzəffər Ali
Baş Komandan! Allah Sizi qorusun!”.
Ağcabədi sakini Yaqub
Əsədov: “Hörmətli cənab Ali
Baş Komandan, Sizi, Müzəffər
Ordumuzu və xalqımızı Qələbə
münasibətilə səmimi qəlbdən
təbrik edirəm. Bu Qələbə hər
birimizin Qələbəsidir, bütün
Azərbaycan xalqının Zəfəridir.
Sizə və Azərbaycan Ordusuna
öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah
üç balanızı Azərbaycan xalqının başının tacı etsin. Yaşasın
Azərbaycan! Yaşasın cənab Ali
Baş Komandan! Qarabağ bizimdir!”.
Bakı sakini Cəbrayıl
Qəmbərov: “Möhtərəm cənab
Prezident. Sentyabrın 27dən Dağlıq Qarabağ uğrunda
gedən haqq savaşımız bizim
Qələbəmizlə, tarixi Zəfərimizlə
başa çatdı. Tarixin səhifələrinə
qızıl hərflərlə yazılan bu Qələbə
düşmənlə yanaşı, bütün dünya dövlətlərinə Azərbaycanın
və onun şanlı Ordusunun gücünü, qüdrətini göstərdi. 30 il
davam edən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi Sizin qətiyyətiniz və
igid oğullarımızın qəhrəmanlığı
nəticəsində Azərbaycanın şanlı
Qələbəsi ilə başa çatdı. Bizim
birliyimizin təntənəsi olan bu
böyük Qələbənin əldə olunma-

İtaliya parlamentinin nümayəndələri
Gəncəyə və Ağdama səfərləri barədə
təəssüratlarını bölüşüblər
Gəncədə erməni terroru nəticəsində
böyük dağıntıların yarandığı əraziyə
və Ermənistanın işğalından azad
olunmuş Ağdam şəhərinə səfər edən
İtaliya parlamentinin nümayəndə
heyətinin üzvləri öz təəssüratlarını sosial
şəbəkələrdəki hesablarında paylaşıblar.

olunacaq, buralar iqtisadi cəhətdən
yenidən inkişaf edəcək. İnanırıq
ki, beş ildən sonra buraya gələndə
tamamilə başqa mənzərə ilə qarşılaşacağıq.
İtaliya Senatının üzvü Adolfo Urso
bildirib ki, İtaliyanın müxtəlif partiyalarını təmsil edən deputatlardan
ibarət nümayəndə heyətinin buraya
səfər etməkdə məqsədi müharibəni
yenidən alovlandıran səbəblər,
müharibənin nəticələri, gələcəkdə
Azərbaycan və erməni xalqlarının
birgəyaşayışı üçün hansı şərtlərin
mövcud olması barədə fikir forma-

laşdırmaqdır. İnsani, dini dəyərlərə
hörmət əlaməti olaraq, ilk növbədə,
həqiqətin nədən ibarət olduğunu
araşdırmaq önəmlidir. Gördüyümüz
həqiqət ondan ibarətdir ki, burada cinayət törədilib. Yüz minlərlə
günahsız insan öz yaşadıqları
ərazilərdən qovulub. Azərbaycan öz
torpaqlarını geri qaytarıb. Beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən qəbul olunan
qətnamələr də bir daha sübut edir ki,
bu ərazilər Azərbaycan torpaqlarıdır.
Bu torpaqları işğaldan azad etmək
Azərbaycanın haqqıdır.

sında Siz yüksək diplomatik
peşəkarlıq, əzmkarlıq, qəti siyasi
iradə nümayiş etdirərək, bütün
təzyiqlərə mərd-mərdanə sinə
gərib onların hamısını dəf etdiniz,
öz prinsipial mövqeyinizdən bir an
belə dönmədiniz. Biz müharibə
dövründə xalq-Prezident, orduxalq birliyinin bir daha şahidi
olduq. Möhtərəm cənab Prezident,
hər birimiz Sizinlə, qazandığımız Qələbə ilə qürur duyuruq.
Bu tarixi günü, bu qüruru bizə
Siz - Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyev və şanlı Azərbaycan
Ordusu bəxş etdi. Əldə edilən
böyük Qələbəyə görə Yasamal
rayon gəncləri adından Sizə
sonsuz minnətdarlığımızı, inam
və etimadımızı bildiririk. Tanrı Sizi
qorusun!”.
Paytaxtın daha bir sakini
Qardaşxan Zeynalov: “Çox
hörmətli cənab Prezident, Sizi
torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunması münasibətilə
təbrik edirəm. Sizə uzun ömür,
cansağlığı arzulayıram. Hörmətli
Prezident, apardığınız siyasət,
çıxışlarınız, xarici jurnalistlərə
müsahibələrinizdə bir diplomat
kimi verdiyiniz cavablar bizi valeh
etdi. Xalqımız Sizə inanır və Sizi
dəstəkləyir. 2020-ci il noyabrın
10-da qazandığınız Qələbə ilə
Azərbaycanın yeni tarixini yazdınız. Bu tarix yaddaşlardan heç zaman silinməyəcək. Siz bizim əbədi
Prezidentimizsiniz, həmçinin Sizə
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
adının verilməsini istəyirik. Bu
tək mənim yox, bütün xalqımızın
istəyidir. Yaşasın Azərbaycan
xalqının müzəffər Ordusu! Yaşasın Ali Baş Komandanımız İlham
Heydər oğlu Əliyev! Qarabağ
Azərbaycandır!”

AZƏRTAC xəbər verir ki, nümayəndə heyətinin
rəhbəri, Deputatlar Palatasının sədr müavini Ettore
Rosato Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə
mülki əhalinin bombalanmasının dəhşətli nəticələri
ilə tanış olduqlarını və bu dramatik mənzərəni
heç zaman unutmayacağını yazıb. Qarabağda
şəhər və kəndlərin talan olunduğunu və tamamilə
yerlə-yeksan edildiyini bildirən E.Rosato Ağdam
məscidinin minarəsindən videogörüntülər də
paylaşıb. Qarabağa səfər edən ilk Avropa parlament nümayəndə heyətinin rəhbəri videoda Ağdam
şəhərindəki dağıntıları nümayiş etdirib və tezliklə
burada həyatın bərpa olunacağına ümid ifadə edib.
İtaliya Senatının Xarici əlaqələr daimi komissiyasının üzvü, hakim “5 Ulduz Hərəkatı” partiyasından olan senator Canluka Ferrara “Qafqazın
Xirosiması” adlanan Ağdama gedən yolun minalanmış ərazilərdən keçdiyini yazıb. 1993-cü ildə erməni
qoşunları tərəfindən işğal edilən və dağıdılaraq
“ruhlar şəhərinə“ çevrilən Ağdamda yeganə salamat
binanın şəhər məscidi olduğunu qeyd edən C.Ferrara
işğal illərində bu dini məbədin donuz tövləsi kimi
istifadə edildiyini diqqətə çatdırıb. Bu dəhşəti,
misli görünməmiş vəhşiliyi yaxından görə bilən ilk
beynəlxalq missiyanın üzvü kimi o, səhraya dönmüş
bu ərazilərə insanların tezliklə geri qayıdacaqlarına
inam ifadə edib.

İtaliya parlamentində “İtaliya qardaşları” partiyasından olan senator, Senatın xarici əlaqələr daimi
komissiyasının üzvü Adolfo Urso öz qeydlərində
Gəncədə onlarla qadın, uşaq və qocanın ölümünə
səbəb olan raket hücumundan bəhs edib. O, məhv
olan ailələr, qətlə yetirilmiş uşaqların oyuncaqları,
evlərin dağıdılmış divarlarını sağalması çətin olan
yaranın təzahürləri kimi təqdim edib. Həmin dramatik hadisələrin bir daha təkrarlanmaması üçün bu
yaraların və acıların sağaldılmalı olduğu qeyd edilib.
A.Urso Ağdamda məscidin donuz tövləsi kimi
istifadəsini isə təhqir nümunəsi kimi dəyərləndirib
və bu gördüklərinin təəssüf ki, ağrılı həqiqət olduğunu yazıb.
İtalyan parlamentari Alessandro Alfieri Gəncə və
Ağdamda gördüyü vəziyyəti ətraflı təsvir edib. Bir
zamanlar Azərbaycanın çiçəklənən şəhərlərindən biri
olan Ağdama gedən yolda bütün üzüm bağlarının
məhv edildiyi, əkin sahələrinin səhraya çevrildiyi,
ətraf ərazilərin minalandığı və yalnız xüsusi hərbi
hissələrin həmin ərazidə təmizləmə işləri apardığı
bildirilir. Qeyd edilir ki, müharibə başa çatsa da,
mülki əhali bu ərazilərə geri dönə bilmək üçün
səbir etməlidir. O, yaxın günlərdə qohumlarının
məzarlarını ziyarət etmək istəyərkən minaya düşən
bir ailənin faciəsini də diqqətə çatdırır.
Parlamentari Ağdam haqqında təəssüratlarını
müsbət notlarla bitirir. O qeyd edir ki, dəfələrlə
Azərbaycan çempionu olmuş və Çempionlar Liqasında mübarizə aparmış Ağdamın “Qarabağ” futbol
klubu bir neçə gün öncə öz ev stadionuna baş çəkdi
və həmin mənzərə insanlarda təsirli hisslər doğurdu.
Bu, bir daha göstərdi ki, dağıdılmış şəhər yenidən
həyata geri dönə bilər.
Parlamentarilərin “Facebook“, “Twitter“
və “Instagram“ sosial şəbəkələrində birbaşa
hadisə yerlərindən paylaşdıqları foto və videolar
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün
ağır nəticələri barədə dolğun təsəvvürlər yaradıb.

8 dekabr 2020-ci il, çərşənbə axşamı

Biz beynəlxalq hüquq praktikasında və
bölgəmizdə yeni reallıq yaratdıq. Biz BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra
etdik. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Biz
işğala son qoyduq. Ümid edirəm ki, biz bölgədə
bu gün və gələcək üçün yeni təhlükəsizlik, yeni
əməkdaşlıq formatını təşkil etdik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ermənistanın havadarlarının, xüsusilə,
qərəzli beynəlxalq təşkilatların
təcavüzkar ölkəyə dəstək verməsi mühüm rol oynadı. Dünyada baş alıb gedən
ədalətsizlik, ikili standartlar və islamofobiya, Ermənistanın beynəlxalq hüquq
normalarına, Cenevrə Konvensiyasına
hörmətsziliyinə göz yumulması, onların
törətdikləri vandal aktlarına qarşı ATƏTin Minsk qrupunun lal, kar və kor olması
erməniləri getdikcə həyasızlaşdırdı.
Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən hər dəfə sərhədboyu
ərazilərdə hər hansı bir təxribat
törədiləndə beynəxalq təşkilatlar bütün
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və Milli Assambleyasının qondarma
“dqr”-in müstəqilliyini tanıması haqqında
qətnamə qəbul etmələri ölkəmizə qarşı
açıq təzyiqdir.
Dövlət başçımızın bütün təhdid
və təzyiqlərə mətinliklə sinə gərməsi,
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini
güc yolu ilə azad etməsi Dağlıq Qarabağ
problemi ətrafında da tamamilə yeni
reallıq formalaşdırıb. Bu reallıq ondan
ibarətdir ki, ərazi bütövlüyümüz təmin
olundu və Ermənistanın Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı bütün planlarının
üstündən xətt çəkildi. Bütün dünya
gördü ki, dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə

Bütövləşən Azərbaycanın xoş sədası
dünyanın hər yerindən eşidilir
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günlük Vətən müharibəsi Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin qətiyyəti, iradəsi, müzəffər ordumuzun
cəsurluğu, qəhrəmanlığı nəticəsində zəfərlə başa çatdı. Bu
tarixi qələbə əbədiyaşar şəhidlərimizin qanı, xalqımızın birliyi hesabına qazanıldı və Azərbaycanın müstəqillik tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı.
İşğal altındakı ərazilərimiz düşməndən azad olunandan bir neçə gün
sonra Prezident İlham Əliyevin, həm də müzəffər Ali Baş Komandan
kimi, eyni zamanda, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
tarixi torpaqlarımıza səfərləri hər birimizdə qürur hissi yaratdı.
Dövlətimizin başçısı 27 ildən sonra həmin ərazilərdə bayrağımızı
ucaltdı və bəyan etdi ki, bundan sonra bu torpaqda biz yaşayacağıq,
necə ki, əsrlərboyu yaşamışıq, bizim xalqımız yaşayıb.
Bundan sonra da hər birimizin borcu Azərbaycanın mövqeyini
müdafiə etməkdir.
Tək döyüş meydanında deyil, arxa cəbhədə Ali Baş Komandanımızın ətrafında daha sıx birləşməli və bir yumruq kimi olmaqda
davam etməliyik. Otuz illik Qarabağ həsrətinə son qoyulmasında,
Azərbaycanın bütövlüyünün təmin olunmasında siyasi iradə nümayiş etdirən Prezident İlham Əliyevə, ordumuzun hər bir əsgər və
zabitinə minnətdarıq. Bu şərəfli və tarixi yolda canlarını qurban verən
şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.

Sədası dünyanın hər yerindən
gələn qələbəmiz
Azərbaycanın qazandığı tarixi
qələbənin sədası dünyanın hər yerindən
eşidilir. Dövlətimizin başçısına ünvanlanmış təbrik məktublarından da hiss
olunur ki, Ermənistanın işğalçı siyasəti,
vandalizmi, dinc əhaliyə qarşı amansız rəftarı dünya ictimaiyyətini də cana
doydurubmuş. Hətta Fransa Senatı
və Milli Assambleyası qondarma “dqr”
- in tanınması barədə qətnamə qəbul
etsələr belə, baxmayaraq ki, Fransa
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən
biridir, həmin ölkədə də Ermənistanın
məğlubiyyətini, Azərbaycanın parlaq
qələbəsini sevinclə qarşılayanlar var. Bu
ölkənin “CİFAL” qrupunun prezidenti Jil
Reminin dövlət başçımıza ünvanladığı
təbrik məktubundakı bəzi məqamları
diqqətə çatdırmaq istərdim: “Azərbaycan
və onun xalqı üçün bu şərəfli və xoşbəxt
tarixi məqamda 25 ildən çox müddətdə
işğal altında qalan ərazilərin azad
edilməsi münasibətilə Sizə ən səmimi
təbriklərimi çatdırıram. Bu qələbə öz xalqına arxalanan, uğurlu və parlaq hərbi
və diplomatik əməliyyatı idarə edən
dövlət xadiminin sayəsində əldə olundu”.
Təbrik məktubunda daha sonra yazılır: “Bu gün Siz atanızın ən ali məqsədi
olan Azərbaycanın suverenliyini onun

bütün ərazisi üzərində bərpa etdiniz. Siz
onun layiqli davamçısısınız”.
J.Remi Fransa Senatının və Milli
Assambleyasının qondarma “dqr”-i tanıması haqqında qətnamə qəbil etməsini,
onun ölkəsində anti- Azərbaycan
təbliğatı aparılmasını da pisləyib: “Bu
son çətin dövrdə Fransada həm mətbuat
sahəsində, həm də siyasi müstəvidə
çox güclü anti-Azərbaycan dairələrlə
mübarizə aparmaq asan olmadı. Lakin
mənim üçün ən ağrılısı o oldu ki, hazırkı Fransanın hakim dairələri nəinki
ölkəmizin Minsk qrupuna həmsədrliyi
çərçivəsində münaqişənin həlli yolunu
tapa bilmədilər, hətta beynəlxalq hüququ pozaraq, Ermənistan hakimiyyətinin
tərəfini tutdular”.
Azərbaycanın haqq işinə, qələbəmizə
sevinən, bu münasibətlə dövlətimizin
başçısına təbrik məktublarının ardı-arası kəsilmir. Bu, həm dövlətimizə, onun
başçısına olan hüsn-rəğbətdən, həm də
işğalçı Ermənistana nifrətdən irəli gəlir.
Avstraliya Azərbaycan Assosiasiyasının sədri Mikayil Oyta, Böyük
Britaniya parlamentində Azərbaycanla
dostluq qrupunun sədri Bob Bləkmən,
Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin
Federasiya Şurası sədrinin müavini
İlyas Umaxanov, Qafqaz mənşəli Dağ
Yəhudilərinin Ümumisrail Birliyinin
sədri, Dağ yəhudilərinin parlament

Azərbaycan əsgəri – canını
doğma Vətəninə sipər edən
qorxubilməz oğul! Azərbaycan
Ordusu – yurdumuzun canlı z irehi!
Vətən müdafiəçiləri – illərdir ki,
Novruz tonqallarına, bayram qovurğasının, xanplovun qoxusuna
həsrət qalmış Qarabağ ellərindən
quldurları qovub çıxaran qəhrəman
soydaşlarımız!
Azərbaycan Ordusunun şəhid
döyüşçüsü--canını torpağa azadlıq
toxumu kimi əkən, onu qanı ilə suvarıb göyərdən əbədiyyət əsgəri!
Yad-yağmaçıların murdar ayaq izlərini
geri qaytarılan müqəddəs torpağımızın sinəsindən yuyan şəhidlərin qanı
həmin torpağı yenidən Vətən edir. Milli
qeyrətimizi ucalara qaldıran şəhidlərin
özü isə bu zirvədə ölməzlik qazanır.
Artıq iki aydır ki, bu dəyərləri əvvəllər
olduğundan qat-qat artıq duyub-anlayırıq, səhərlər bu düşüncələrlə oyanırıq,
gecələr bu fikir-xəyallarla yatırıq. 44
günlük Vətən müharibəsində sinəsini
həm vətəninə, həm də əsgər yoldaşına
sipər edən fədakarlıq simgəsidir əsgər
balalarımız. Öz tarixini özü yaradan, özü
yazan qəhrəmanlardır bu oğullar. Əbədi
öyünc ünvanımıza çevrilən Azərbaycan
əsgəri, bu gün biz səni necə tərif etsək,
qədərincə olar?
Oxuduğumuz tarix kitablarının
bölmələrində tez-tez bu fikirlə qarşılaşı-

rıq: “Hər millət ordusunu xəyallarının və
ideallarının qoruyucusu kimi qəbul edir”.
Yalnız torpağını qorumağa qadir ordusu
olan ölkənin vətəndaşı gələcək haqqında ideallar, xəyallar qura bilər. Çünki
millətin asayişi, rifahı və güvəni torpağın
etibarlı qorunması gücünə dayanır.
İllərdən bəridir ki, uşaqdan-böyüyə
millətimizin tamarzı qaldığı bir gün var
idi– Qələbə günü! O günü yaşamaq
üçün nə qədər çıraqlarımız söndü, nə
qədər igidlərimiz qurban getdi. Amma
zəfərdən uzaq olduq. Əsgərimiz də
vardı, ordumuz, silahımız-sursatımız
da. Otuz ilə yaxın idi ki, yurd itkisinin
səbəbini axtarırdıq. Son yaşadıqlarımız
bizə öyrətdi ki, sən demə, indiyədək
zəfər sevincini dada bilməməyimizin
səbəbi düşmən qarşısında dayanan
əsgərimizlə arxa cəbhədə olan bizlərin
tək vücud ola bilməməyidir. Ağsaqqalından gəncinə, qadınından uşağına qədər
əsgər ola bilməmişdik.
Zəfər sonluqlu müharibə onu

lobbisinin baş direktoru Pavel Yelizarov,
Əfqanıstanın Azərbaycandakı sabiq
səfiri Məhəmməd Taqi Xəlili, Beynəlxalq
Türk Akademiyasının prezidenti Darxan
Kıdırəli, Qırğız Respublikasının Joqorku Keneşin, Azərbaycan – Qırğızıstan
dostluq qrupunun rəhbəri Tazabek
İkramov, ISESCO - nun sabiq Baş
direktoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin üzvü Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri, Ümumdünya İslam
Xeyriyyə Təşkilatı Asiya Müsəlmanları
Komitəsinin Direktorlar Şurasının
sabiq sədri Adil Abdullah əl-Fəlah,
Dövlətlərarası Aviasiya Şurasının
prezidenti, Dövlətlərarası Aviasiya
Komitəsinin sədri Tatyana Anodina və
onlarca digər ölkələrin tanınmış ictimai-siyasi xadimlərindən gəlmiş təbrik
məktublarında birmənalı olaraq ölkənin
haqlı mövqeyini müdafiə edirlər: Qarabağ - Vətən Müharibəsində qazanılan
möhtəşəm Qələbə münasibətilə, sevinc
və həyəcan dolu böyük fəxarət və qürur
hissi ilə Sizə ən səmimi təbriklərimizi və
ən xoş arzularımızı çatdırmaq istərdik.
Zati-aliləri, Siz Azərbaycanın yeni
tarixini qızıl hərflərlə yazdınız. Bu şanlı
zəfər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı olaraq, Sizin müdrik, uzaqgörən
siyasətiniz, böyük zəhmətiniz,
əzmkarlığınız və qətiyyətiniz sayəsində
əldə edildi...

Dünyanın aparıcı kütləvi informasiya
vasitələrində erməni vəhşiliyindən və
Azərbaycanın parlaq qələbəsindən
bəhs olunan məqalələrin və fotoların
dərc olunması ölkəmizin dünyada artan
reytinqinin göstəricisidir. Məsələn, Rusiyanın “Kommersant” qəzetinin müxbiri
Ağdam bölgəsində ermənilər tərəfindən
dağıdılmış Azərbaycan qəbiristanlıqlarını
və məscidlərini göstərib. O, ermənilərin
bu cinayətlərini vəhşilik adlandırıb.
İtaliya parlamentinin Deputatlar
Palatasının nümayəndə heyətinin
Gəncə şəhərinə və Ağdam rayonuna
səfərlərinin əsas məqsədi Ermənistan
ordusunun törətdiyi terrorun nəticələrini
görmək olub. Böyük dağıntıların şahidi
olan və bundan dəhşətə gələn italiyalı
deputatlar insanlığa xas olmayan erməni
vəhşiliyini dünyaya çatdıracaqlarını və
bu məsələni parlamentdə müzakirəyə
çıxaracaqlarını deyiblər.
Hazırda dünyanın müxtəlif
ölkələrindən təbrik məktubları
gəlməkdədir. Onların əksəriyyətində də
ölkəmizin qazandığı parlaq qələbədə
Prezident İlham Əliyevin xüsusi rolu
olduğu bildirilir. Qeyd olunur ki, uzun
müddət davam etmiş bu münaqişənin
nizamlanmasında Sizin göstərdiyiniz
mərdlik, müdriklik, əzm və təmkinə
ancaq qibtə etmək olar. Beləliklə,
köçkünlərin dinc qurucu əməklə məşğul
olmaq üçün öz doğma evlərinə qayıtmalarına yol açılır. Siz dahi atanızın
vəsiyyətini həyata keçirdiniz”.

Təhdid və təzyiqlərə layiqli cavab
Torpaqlarımızın 30 ilə yaxın
müddətdə işğal altında qalmasında

günahı ölkəmizin üzərinə ataraq dərhal
təhdid və təzyiqlərə başlayırdılar.
Dövlətimizin başçısı dekabrın 1- də
xalqa müraciətində də bu məsələni
açıq şəkildə bəyan etdi. Dedi ki, bu
17 il ərzində dəfələrlə bizə müxtəlif
yerlərdən, xarici dairələrdən belə
siqnallar gəlirdi ki, indi beş rayonu alın,
bununla da kifayətlənin. Siz müharibədə
məğlubiyyətə uğramısınız, Ermənistan
müharibədə, – Birinci Qarabağ
müharibəsi nəzərdə tutulurdu, – qələbə
qazanıb. Siz reallıqlarla razılaşın. İndi
beş rayon ki, sizə vəd verilir, o da böyük
şeydir, siz onu alırsınız, Laçın, Kəlbəcər
də qalsın sonraya, siz nə vaxt müstəqillik
versəniz Dağlıq Qarabağa, o vaxt da o
rayonların bir hissəsi sizə qayıda bilər.
Bütün bunlara baxmayaraq,
dövlətimizin başçısı təzyiq və təhdidlərin
qarşısından çəkilmədi və “Qarabağ
Azərbaycandır, nida işarəsi” dedi.
Qətiyyətlə bildirdi ki, Azərbaycanda
ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına
heç vaxt imkan verməyəcək. Bu yolda
xalqın sıx həmrəyli, dövlət başçısının ətrafında yumruq kimi birləşməsi
qələbəyə gedən yolu daha da yaxınlaşdırdı. Ölkənin 50 siyasi partiyası Ali Baş
Komandan, Prezident İlham Əliyevin
yanında olduğuna dair bəyanat imzaladı. Bu da milli və siyasi həmrəyliyin
parlaq göstəricisi idi. Birgə bəyanat
ölkəmizdə siyasi müstəvidə etibarlı və
peşəkar münasibətlərin qurulmasına
zəmin yaratdı. Hətta, Ermənistanın
acınacaqlı məğlubiyyətindən sonra da
təhdid və təzyiqlər açıq şəkildə həyata
keçirildi. Məsələn, ATƏT-in həmsədr
dövlətlərindən biri Fransa Senatının

Azərbaycan Ordusu separatçı rejimlərə
və işğal siyasətinə son qoydu. 30 ildir
danışıqlar prosesində Ermənistan nail
olmaq istədiklərinin heç birini, hətta
havadarlarının təzyiqləri ilə belə əldə
edə bilmədi. Dövlət başçısının qətiyyəti,
Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı
təhdid və təzyiqlərə layiqli cavab oldu.

Qarabağ Azərbaycandır!
Otuz ilə yaxın idi ki, Azərbaycanın
ərazisinin 20 faizi düşmən tapdağı altında qalmışdı. 44 günlük Vətən Müharibəsi
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin və rəşadətli ordumuzun tarixi
zəfəri ilə başa çatdı. Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, müasir
ordu quruculuğu və xalq-iqtidar birliyi
ölkəmizin qələbəsini təmin edən mühüm
amillər oldu. Xalqımız daha bir şanlı
qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq, özünün
qalib xalq olduğunu bütün dünyaya
göstərdi və düşmən üzərində tarixi zəfər
çalaraq, ərazi bütövlüyünü təmin etdi.
Bu qələbənin ən mühüm əhəmiyyəti
Azərbaycanın bütövləşməsidir. Artıq
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son
qoyuldu. Daha torpaqlarımızın 20 faizinin işğal altında olması kimi utancverici sözlərdən uzağıq. Biz qələbə
çalmışıq, torpaqlarımıza göz dikən
düşməni məhv etmişik. Ərazimizin 20
faizinin işğal altında olmasına baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatın
inkişaf tempinə görə dünyada lider
dövlətlərdən biri olub. Xüsusilə, dünyanın başı üzərini koronavirus kabusu
alanda da ölkəmiz öz inkişaf tempindən
qalmadı. Əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsi istiqamətində nəzərdə
tutulmuş sosial layihələr icra olundu,
əmək haqları, pensiyalar artırıldı. Çətin
pandemiya dövründə, böhranın davam
etdiyi müddətdə dünyanın 150 ölkəsi
kredit üçün beynəlxalq maliyyə qurumlarına müraciət etdi. Ancaq ölkəmizin
adı kredit siyahısında olmadı. Biz öz
hesabımıza yaşayırıq. İndi Azərbaycan
bütövləşib. İşğaldan azad olunmuş
ərazilərimiz bərpa olunacaq və oralarda
da həyat əvvəlki axarına düşəcək. Bundan sonra deməyəcəyik ki, ərazimizin
20 faizi işğal altındadır. Deyəcəyik
ki, xoş sədası dünyanın hər yerindən
eşidilən bütövləşmiş Azərbaycan!
Dövlət başçımızın dediyi kimi, Cəbrayıl
bizimdir, Füzuli bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir,
Kəlbəcər bizimdir, Laçın bizimdir, Şuşa
bizimdir, Qarabağ bizimdir! Qarabağ
Azərbaycandır!

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Ordusu yurdumuzun canlı zirehidir
 yaqda tutan hərbi və iqtisadi gücün
a
deyil, cəmiyyətin səfərbərliyi hesabına
qələbə ilə nəticələnir. 30 il əvvəl biz bu
vəhdəti qura bilmədik və vətənimizə
tuşlanan xain silahlar övladlarımızın
ürəyində açıldı. Oğullar atalarını deyil,
atalar oğullarını çiyinlərində son mənzilə
daşıdı. Cəmiyyət müharibəyə hazırdısa,
o müharibəni başlamaq olar və o xalq
da qələbə qazanacaq. Cəmiyyət hazır
olmayanda əsgər fərarilik edir və milli
mənəviyyat təməlindən dağılır. Belə
ortamda isə zəfərdən, qələbədən söhbət
gedə bilməz.
Biz bu həqiqəti 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində bütün mahiyyəti ilə anladıq. O
gün əsgərlə arxa cəbhə insanı birləşdi.
O gündən Azərbaycan 10 milyonluq
xalq deyil, 10 milyonluq ordu oldu. Bir
zaman gələcək, Azərbaycan əsgərinin
44 günlük Vətən müharibəsini yazmaq
üçün, nağıllarda deyildiyi kimi, meşələr
qələmə, dənizlər mürəkkəbə çevriləcək.
Bizim əsgər möcüzə əsgərdir.
Bizim əsgər bundan sonra yaranacaq Azərbaycan ədəbiyyatının
siyasətnaməsini yaratdı. Çünki o,
ərdəmlik, ədalət, müharibə əxlaqı öyrətdi
dünyaya. Gəncədə törədilən terror
hadisəsini xatırladım. Azərbaycan əsgəri
cəbhədə məkrli düşmənlə döyüşərkən,
Gəncədə digər Azərbaycan əsgəri
erməni terrorundan əziyyət çəkən yaşlı

erməni qadını çiynində xəstəxanaya
aparırdı. Dünya ədəbiyyatına mövzu ola
biləcək əsgər əxlaqı, savaş əxlaqı.
Ölümün üstünə cəsarətlə gedən
əsgərimiz Aprel və Tovuz döyüşlərində
xalqın döyüş ruhunu, sanki yüz ilin
yuxusundan oyatdı. Özü ilə bərabər aid
olduğu xalqını da ayağa qaldırdı. Tovuzda dəqiq atəş zərbələri ilə qəsbkar
düşmənin həm texnikasını, həm canlı
qüvvəsini, dayaq məntəqələrini, həm də
ruhunu məhv edən əsgərimiz, 27 sentyabrdan başlanan Vətən müharibəsinə
yol açdı. Tovuz döyüşlərində xalq
ordusu ilə birləşdi, nəbzləri eyni vurdu.
Və bununla da zəfər tariximiz başladı.
Aprel və Tovuz istiqamətindəki döyüşlər
göstərdi ki, qüdrətli Azərbaycan Ordusu
işğal altında olan torpaqlarımızı erməni
qəsbkarlarından azad etməyə qadir və
hazırdır. Bunu düşmən də gördü.
27 sentyabrda isə on minlərlə gənc
Qarabağ çağırışı ilə Ali Baş Komandanın
ətrafında birləşərək birliyimizi dünyaya
nümayiş etdirdi. Bu möhtəşəmlik, bu
birlik Azərbaycanın dünyaya Qarabağ
mesajı oldu. Bəlkə də bunun bir başqa
səbəbi də var. Nə olursa olsun, özünün
milli kimliyini və dəyərini qoruyub saxlamaq. Hətta işğala, əsarətə məruz qalsa
da, milli dəyərlərini, bütövlüyünü qorumaq, soy-kökünü unutmamaq.
Ötən 30 ilə yaxın işğal tariximizdə

Azərbaycan işğalla barışmadı,
məğlubiyyətə boyun əymədi. Bəlkə də
hər gün Vətən uğrunda oğullarımız şəhid
olurdu. Ermənistan nə qədər havadarlarına arxalansa da, Azərbaycan Prezidenti və xalqı bir addım geri çəkilmədi,
savaş dedi. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev dünyanın harasında olursa olsun,
bütün çıxışlarını bu cümlə ilə bitirirdi: “Sülh danışıqları baş tutmayacağı
təqdirdə Azərbaycan torpaqlarını güc
yolu ilə azad edəcək”. Əlbəttə, dünyanın kar qulağı, kor gözü bu həqiqətləri
nə eşitmək, nə də görmək istəyirdi.
Məcburi köçkünlər bir an da olsa torpaqlarına, evlərinə bağlılıqdan qopmadılar. Azərbaycan Ordusu isə zamanın
gözləyirdi.
Biz bu zəfəri Azərbaycan əsgərlərinin
canı-qanı bahasına qazandıq. Bu
qalibiyyəti Azərbaycan Respublikasının
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin uğurlu
və uzaqgörən siyasəti nəticəsində əldə
etdik. Ali Baş komandanımız ordusu
ilə birlikdə Azərbaycan tarixinin yeni bir
şanlı səhifəsini yazdı. 30 ildən sonra torpaqları azad edən Sərkərdə kimi tarixə
düşdü. Artıq tarix kitablarımız dəyişəcək,
bu qalibiyyətimiz o kitabların səhifələrini
qızıl hərflərlə bəzəyəcək.
Şuşanın fəthi dünya müharibə
tarixinə bir ilk kimi yazılacaq, artıq yazılıb
da. Bunu Pentaqonun hərbçiləri artıq

həyəcanla etiraf edib. Havadan, sudan,
qurudan, artilleriyadan, tankdan, topdan
istifadə etmədən əl çatmaz, quşqonmaz
zirvəni bir gecədə fəth etmək. Əlbəttə,
bu fəth əsgər iradəsinin və vətən sevgisinin gücü ilə gerçək ola bilərdi. Biz
Şuşanı yalnız xəyal edirdik. Azərbaycan
əsgəri isə xəyallarımızı bizə hədiyyə
etdi. 1400–1800 metr yüksəklilərə –
alınmaz qala sayılan Şuşanın başına
piyada qalxan xüsusi təyinatlılarımız işi
sabahlara ötürmədən bir gecədə həyata
keçirdi.
Vətən müharibəsi adlandırılan Qarabağ savaşında Azərbaycan əsgəri Ali
Baş Komandanının əmri ilə Azərbaycan
dövlətinin pozulmuş hüquqlarını bərpa
etdi, beynəlxalq hüququn tələblərini
həyata keçirdi. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının kağız üzərində qalmış
qətnamələrini icra etdi. Bundan sonra
Azərbaycan torpaqlarının hər guşəsində
öz qanunlarımız icra olunacaq.
Azərbaycan dövlətçiliyinin şərəf tarixi
övladlarının yurd sevgisi, qorxubilməz
iradəsi Vətən yarasına məlhəm olan
qanı ilə yazıldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan və
Azərbaycan əsgəri bütün dünyaya sübut
etdi ki, Qarabağ Azərbaycandır!

Əminə YUSİFQIZI,
Əməkdar jurnalist
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İspaniya mediasında Azərbaycan
həqiqətlərindən danışılıb
İspaniya mediasında Azərbaycanda
COVID-19 pandemiyası ilə aparılan
mübarizədən və 44 günlük Vətən
müharibəsindən bəhs olunub.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən
verilən məlumatda deyilir ki, İspaniyanın
www.tuvozenpinares.com xəbər saytına
müsahibəsində İspaniya Azərbaycanlıları
Assosiasiyası Birliyinin rəhbəri Vahid İmanov
bildirib ki, Azərbaycan dövləti qlobal koronavirus pandemiyası ilə bağlı sərt tədbirlər
görməklə əhalinin kütləvi şəkildə bu xəstəliyə
yoluxmasının qarşısını almağa və onların
sağlamlığını qorumağa çalışır.
Qeyd edilib ki, bu çətin dönəmdə
Azərbaycan dövləti təkcə qlobal pandemiya ilə deyil, həm də işğalçı Ermənistanın
ölkəmizə hücumunun qarşısını almaq
məqsədilə 44 günlük Vətən müharibəsi
aparmağa məcbur olub. Nəticədə 30 ilə
yaxın davam edən erməni işğalına son
qoyulub. İndi isə Azərbaycan, ermənilər
tərəfindən tamamilə məhv edilmiş şəhərlərdə
normal həyatın bərpa olunması və məcburi
köçkünlərin öz döğma evlərinə geri qaytarılması üçün infrastrukturun yaradılması ilə
məşğuldur.
Birlik rəhbəri qeyd edib ki, Azərbaycanın
xarici siyasəti həmişə kifayət qədər şəffaf

P

rezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Vətən
müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın
ailələrinin və müharibə iştirakçılarının, erməni terrorundan
zərər çəkən mülki şəxslərin və onların ailə üzvlərinin
sosial dəstəklə təmin edilməsi tədbirlərini həyata keçirir.
Bu tədbirlər çərçivəsində onların aktiv məşğulluqla əhatə
olunmasına başlanılıb.

Şəhid və yaralanmış hərbçilərin ailə
üzvləri özünüməşğulluq proqramına
və ictimai işlərə cəlb edilib
olması ilə seçilib: "Dünyanın mühüm ölkələri
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək
uğrunda haqlı mübarizəsini dəstəkləyib və
qələbə münasibətilə təbrik edblər. Bu gün
Azərbaycan hədəflərinə qanuni şəkildə çatan
və bu səbəbdən digər ölkələrin hörmətini
qazanan ölkədir".
Soydaşımız İspaniya hökumətinin hər
zaman Azərbaycanın haqlı mövqeyini
dəstəklədiyini xüsusi olaraq vurğulayıb.
Müsahibənin tam mətni il bu linkdə tanış
ola bilərsiniz:
https://www.tuvozenpinares.com/articulo/
entrevistas/paises-importantes-mundo-siempre-han-apoyado-ha-felicitado-luchaazerbaiyan-intento-recuperacion-territorios/20201129233903029153.html

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

ƏƏSMN-dən bildiriblər ki,
nazirliyin tabeliyindəki Dövlət
Məşğulluq Agentliyi tərəfindən
son günlərdə həmin kateqoriyalardan olan 500-dən
çox şəxsin məşğulluğuna və
özünüməşğulluğuna dəstək
işləri aparılıb. Onlardan 305-i
(o cümlədən 215 şəhid ailəsi
üzvünün, 70 müharibə iştirakçısı və yaralanmış şəxs və b.)
özünüməşğulluq proqramına
cəlb edilib, bir hissəsi aktivlərlə artıq təmin olunub, qalanları da
təmin olunmaqdadır.
Proqram çərçivəsində 82 şəhid ailəsi üzvünün, 110
müharibə iştirakçısı və yaralanmış şəxsin, yaxud onların
ailə üzvlərinin haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilməsi
istiqamətində işlər görülür, onlardan 100-dən çoxu artıq işə
cəlb edilib, digərləri də yaxın günlərdə işlə təmin olunacaq. Bu
istiqamətdə işlər davam etdirilir.

“Xalq qəzeti”

Truskavetsdə Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində

kurort zonalarının yaradılması müzakirə olunub

U

kraynanın kurort şəhəri Truskavetsdə iş adamları, hotellər
şəbəkəsinin rəhbərləri ilə görüş keçirilib. Azərbaycanın
Ukraynadakı səfirliyindən verilən məlumatda bildirilir
ki, görüşdə səfir Elmira Axundova, Truskavets şəhərinin meri
Andrey Kulçinski və “SOCAR Energy Ukraine” şirkətinin
rəhbərinin müavini Həzi Aslanov iştirak ediblər.

Səfir çıxışında Truskavets
şirkətlərini Azərbaycanın erməni
işğalından azad edilən ərazilərinin
yenidən qurulmasında fəal iştirak
etməyə çağırıb və deyib ki, həmin
ərazilər kurort zonaları hesab
edildiyindən sanatoriyaların yaradılması üçün əlverişli şərait mövcuddur.

Azərbaycan dövləti artıq həmin
ərazilərin yenidən qurulması və
inkişaf etdirilməsi üçün dövlət proqramı hazırlayır. E.Axundova bildirib ki,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə turizmin inkişafı məqsədilə xarici investorlar üçün
münbit şərait yaradılıb.

Truskavets şəhərinin meri
A.Kulçinski isə öz növbəsində
şəhərdə turizmin inkişafı üçün boş torpaq ərazilərinin olduğunu qeyd edib
və Azərbaycan şirkətlərini bu sahəyə
investisiya qoymağa çağırıb.
“SOCAR Energy Ukraine”
şirkətinin rəhbərinin müavini Həzi
Aslanov çıxışında Ukraynada sosial
layihələrə edilən yardımlardan danışıb. Qeyd edib ki, “SOCAR Energy
Ukraine” şirkəti sosial və turizm
sahəsində layihələri dəyərləndirə
bilər.

Tarixi həqiqətdən və milli
qətiyyətdən doğan zəfər
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
gerçək tarixinin, o cümlədən,
terrorla, təxribatlarla və yalanlarla
silahlanmış Ermənistanın xalqımıza
qarşı dəyişməz mənfur siyasətinin
xronikası göstərir ki, Azərbaycanın
filosof şairinin poemasında “Xeyir”
və “Şər”in mübarizəsi, həqiqətdə
heç də bir poetik təxəyyülün
məhsulu deyil, əksinə real həyatda
baş verə biləcək hadisələrin gerçək
tərənnümüdür.
XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın
himayəsini qəbul etmiş Azərbaycanın
Qarabağ xanlığına sığınan bir neçə
erməninin sayı, elə həmin əsrin
sonlarına yaxın xeyli artırılmışdı.
Azərbaycan xalqının ermənilərə qarşı
o zamanlar göstərdiyi xeyirxahlığın
“əvəzini” şər xislətli qonşularımız XIX
əsrin əvvəlində İrəvanda, Qarabağda
və Azərbaycanın digər inzibati
yerlərində minlərlə soydaşımızı
vəhşicəsinə qətlə yetirməklə verdilər.
Sonralar, erməni terroru daha
geniş coğrafiyada tüğyan etməklə,
Şuşadan başlamış Urmiyaya qədər
olan əraziləri, habelə tarixləri boyu
burada yaşayan azərbaycanlıları
hədəfə almağa başladı. Əlbəttə, dahi
şairimizin poemasında canlanan
“Şər”in prototipi kimi ermənilərin
həyata keçirdikləri belə qeyri-insanı
əməllərin əsl məqsədində zorakılıq
hesabına dövlət qurmaq, eyni
zamanda, gələcəkdə işğalçı siyasi
amallara xidmət edən hüquqi statusu
bərqərar etmək idi.

“Yalanın bir ömrü olsa da, həqiqət əbədidir”
zərb-məsəli sanki müdrik Nizami Gəncəvinin
iki əks qütbdə dayanan “Xeyir” və “Şər”inin
mübarizəsini əks etdirir. Bütün sınaqlarda
böyük xeyirxahlıq nümayiş etdirən, lakin
əvəzində nəfsinin qurbanına çevrilən “Şər”in
tələsinə düşsə də sonda “Xeyir”in qazandığı
parlaq qələbə, əslində, həqiqətin mütləq
təntənəsidir.
Bəli, belə də oldu! 1918-ci ildə
Cənubi Qafqazda bir şər fenomeni
– “Ermənistan respublikası”
peyda oldu. Az müddət sonra
Azərbaycanın Zəngəzur, daha
sonralar Naxçıvan, Zəngilan və
Qazaxın bəzi əraziləri qəsbkarların
himayəsinə verildi. Bununla belə,
ermənilərin monoetnik Ermənistan
naminə işğalçı siyasi ambisiyaları
tükənmək bilmirdi. Azərbaycanla
həmsərhəd ərazilərində, o cümlədən,
Qarabağımızda törədilən təxribatlar
daha böyük məqsədlərdən xəbər
verirdi. Keçən əsrin 80-ci illərinin
sonlarında daha açıq və qərarlı
siyasi görüş ortaya qoyan ermənilər
Azərbaycan tarixinin hər səhifəsini
bəzəyən Qarabağımıza göz
dikdiklərini həyasızcasına bəyan
edərək, bunun üçün canfəşanlığa
başladılar. Həmin dövrlərdə,
Qarabağın ayrı-ayrı ərazilərində,
həmçinin Sumqayıtda yeni terror
dalğaları kükrəməyə başladı və
1990-cı illərin əvvəllərində bütün

Azərbaycanı ağuşuna aldı. Eyni
zamanda, "Dağlıq Qarabağ
respublikası" adında qondarma
qurumun yarandığını elan edən
Ermənistan, daha yeddi rayonumuzu
ələ keçirdi.
İşğallardan sonra 30 ilə çatan
dövr ərzində yalanlara sığınaraq
Azərbaycanın tarixi həqiqətlərini
ört-basdır etməyə çalışan ermənilər,
həmçinin zəbt altında saxladıqları
ərazilərimizlə qonşu rayonlarımızda,
habelə münaqişə zonasından
kifayət qədər uzaq digər həmsərhəd
bölgələrimizdə dəfələrlə təxribatçı
hərbi əməliyyatlar keçirməkdən,
atəşkəs dövrünün tələblərini gözardı
edərək, minlərlə hərbiçimizi və mülki
vətəndaşımızı həlak etməkdən belə
çəkinmirdi.
Haqqın və həqiqətin mütləq
təntənəsi üçün “Xeyir”lə Şər”
timsalında olduğu kimi, müəyyən
zaman və şərait tələb olunur.
Bununla bərabər, xüsusən müasir
hərbdə zəfərləri və böyük qələbələri

Müzakirələrdə pandemiya
dövründən sonra “Buta Airways”
şirkətinin Bakı-Lvov-Bakı reysinin
yenidən bərpası, Truskavets və Quba
qardaşlaşmış şəhərlər arasında videokonfransın təşkili, turizmin inkişafı
üçün birgə portalın yaradılmasının
vacibliyi vurğulanıb.
Sonda səfir görüşdə səsləndirilən
təkliflərin paket halında Azərbaycanın
müvafiq qurumlarına təqdim edəcəyini
bildirib.

Azərbaycanın Qələbəsi bütün
Qafqazı erməni faşizmindən xilas etdi

A

zərbaycan Ordusunun şücaəti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali
Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin sərkərdəlik məharəti
ilə torpaqlarımızın qısa müddətdə, minimum itki ilə düşmən
işğalından azad edilməsi xalqımızda böyük sevinc və qürur hissi
yaşatdı. Xalqımızın Qarabağ uğrunda Vətən müharibəsi tarixi zəfərlə
yekunlaşdı, düşmən diz çökdü və müstəqil Azərbaycan dövlətinin
pozulmuş ərazi bütövlüyü bərpa edildi.

Hər bir rayon və şəhərimizin qəddar
düşməndən təmizlənməsi, əslində, ayrıca
bir tarixi qələbədir. Bununla belə, Ağdamın,
Kəlbəcərin və Laçının bir güllə belə atılmadan işğaldan azad edilməsi Azərbaycanın
həm də böyük siyasi-diplomatik qələbəsidir.
Əlbəttə, hərbi əməliyyatların əvvəlki
dövründə düşmən sədlərinin dağıdılması və
düşmənin qovulması gedişində Azərbaycan
şəhidlər vermişdi. Sonrakı mərhələdə
əməliyyatlar çox mürəkkəb relyefə, böyük
əraziyə malik Kəlbəcərdə və Laçında, xüsusi
istehkamlarla möhkəmləndirilmiş və erməni
yüksəklikləri altında olan Ağdamda davam
etdirilsə idi o zaman itkilərimiz daha çox ola
bilərdi.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış və
məharətlə aparılan hərbi əməliyyatlar planı
və son dərəcə yüksək dəqiqliklə, vaxtında
edilən siyasi-diplomatik gedişlər hadisələrin
gedişini yeni gerçəklik məcrasına yönəltdi.
Şanlı Azərbaycan Ordusu Cəbrayılı, Füzulini, Zəngilanı, Qubadlını, Murovdağı,
Suqovuşanı, Hadrutu, Xocavənd rayonunun
böyük bir hissəsini və Şuşanı hərbi yolla
azad etməklə döyüş meydanında düşmənin
belini qırdı. Şuşanın azad olunmasından bir
gün sonra isə 80-dək kəndin ildırım sürəti
ilə azad edilməsi düşməni diz çökdürdü və
Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamalı
oldu.
Bu razılaşmaya əsasən, Ermənistan
Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarını döyüşsüz təhvil verəcəyinə dair öhdəlik götürməyə
məcbur oldu. Nəhayət, Ermənistan silahlı
qüvvələri Azərbaycan ərazilərini bütünlüklə
30 illik işğal ərzində erməni vandalları işğal
etdikləri ərazilərdə sərvətlərimizi – yaşayış
məntəqələrinin əmlakını, soydaşlarımızın
varidatını və Qarabağın təbiətini vəhşicəsinə
talayıblar.
Prezident İlham Əliyev Laçının
işğaldan azad edilməsi münasibətilə xalqa
müraciətində bu irimiqyaslı quldurluq və
oğurluğu bir daha və bütün kəskinliyi ilə
ittiham edərək sivil dünyaya bəyan etdi:
“Mənfur düşmən bu meşələri qırıb, talayıb,
satıb. Görün, son günlər ərzində onlar hansı
çirkin işlərlə məşğuldur, meşələri yandırırlar ki, ekoloji faciə, fəlakət yaratsınlar.
Bu oğrular meşələri qırırlar, aparırlar ki,
Ermənistanda satsınlar. Evləri yandırırlar,

Famin SALMANOV,
AMEA-nın Gənc Alim və
Mütəxəssislər Şurasının sədri,
fizika üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent

Əhliman ƏMİRASLANOV,
Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin
sədri, akademik

Yevlax-Xankəndi dəmir yolunun bir
hissəsinin yenidən qurulmasına başlanılıb
Ümumi uzunluğu 104 km olan
Yevlax-Xankəndi xəttinin BərdəAğdam hissəsinin yenidən qurulması işlərinə başlanılıb.
Azərbaycan Dəmir Yolları QSCdən bildiriblər ki, hazırda xəttin
Bərdə-Köçərli sahəsi işləyir:

“Xalq qəzeti”

qazana bilmək məharəti müəyyən
irsi üstünlüklərə, o cümlədən,
spesifik siyasi və tarixi bilgilərə,
həmçinin fenomenal intellektə malik
liderliklə yanaşı, iqtidar iradəsinə
tam səmimiyyəti ilə güvənən milli
qətiyyətin formalaşdırılmasını
şərtləndirir. Azərbaycanın timsalında,
XX əsrin ən fenomenal siyasi
xadimlərindən olan Heydər Əliyev
siyasi kursunu layiqincə davam
etdirən, beynəlxalq arenalarda dərin
siyasi biliyi və zəngin təcrübəsi ilə
böyük nüfuz qazanan Prezident İlham
Əliyev xalqının ən böyük ümidgahına
və liderinə çevrildi. XXI əsrin hərb
tarixində mütləq qələbəsini qazanmış
Azərbaycanın zəfər formulunun sirri
Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin
fenomenal liderlik bacarığı, milli
qətiyyətimiz və şübhəsiz ki, müzəffər
ordumuzun qüdrəti ilə bağlıdır.
Cənab Prezidentimiz hakimiyyətə
gəldiyi ilk gündən etibarən, bütün
dünya ölkələrinin siyasi və media
nümayəndələrini tarixi həqiqətlərə
və faktlara söykənən arqumentlərlə
inandıraraq, Azərbaycanın haqq
yolundakı mübarizəsini layiqincə
hədəfə doğru yönəltməyə nail
olmuşdur. Tarixi həqiqətlərimizlə
yanaşı, sülh və həmrəylik
münasibətlərinə əsaslanan dövlət
maraqlarımızı xarici ictimaiyyətə
inandırıcı şəkildə çatdırmaqla region
və digər dünya dövlətlərinin də
mənəvi dəstəyini təmin edir.
Bəli, Ali Baş Komandanımız və
qüdrətli ordumuz dünyaya yalanın qısa
ömürlü, həqiqətin isə əbədi olduğunu
göstərə bildi. “Xeyir”lə “Şər”in
mübarizəsində Azərbaycan qazandı.

hansı ki, o evləri onlar tikməyiblər. Məktəbləri
yandırırlar, apara bilmədikləri ev heyvanlarını öldürürlər. Mən bir daha deyirəm və hər
dəfə də deyəcəyəm, bizim Qələbəmiz təkcə
Ermənistan dövləti üzərində əldə edilmiş
qələbə deyil, biz erməni faşizmini məhv
etdik”.
Azərbaycan öz torpaqlarının işğaldan
azad edilməsi üçün apardığı bu Vətən
müharibəsində qazandığı tarixi Qələbəsi ilə,
əslində, bütün Qafqazı erməni faşizmindən
xilas etdi. Eyni zamanda, bu qələbə
erməni faşizminin bütün bəşəriyyət üçün
nə dərəcədə təhlükəli bir bəla olduğunu
bütün dünyaya göstərdi. Ümumiyyətlə,
Azərbaycanın bu tarixi Qələbəsinin
istər ölkədaxili, istər regional, istərsə də
ümumbəşəri əhəmiyyəti hələ uzun illər
öyrəniləcək və qiymətləndiriləcək.
Bəli, Azərbaycan torpaqlarının 30 il
davam edən işğalı nəhayət ki, sona çatdı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev bu tarixi qələbə sevincini,
bu misilsiz zəfər öyüncünü möhtəşəm bir
təntənə ilə Azərbaycan xalqına yaşatdı.
Bundan sonra bizi işğaldan azad edilmiş
torpaqlarımızda möhtəşəm quruculuq işləri
gözləyir. Dövlətimizin başçısının dediyi
kimi, biz bütün şəhər və kəndlərimizi bərpa
edəcəyik, yenidən quracağıq. Qarabağın işğaldan azad edilmiş bütün bölgələrinə həyat
qayıdacaqdır!

"Ermənistanın işğalı nəticəsində digər
sahələrdə olduğu kimi, dəmir yolu infrastrukturuna da ziyan dəyib. Mövcud dəmir
yolu xəttləri dağıdılıb, yollar, stansiyalar,
ərazidəki hərəkət vasitələri (vaqonlar,
lokomotivlər) və digər qurğu və avadanlıqlar
tamamilə məhv edilib. Ermənistanın uzun
müddət işğal altında saxladığı əsas dəmir
yolu xətlərinin (baş yolların) ümumi uzunluğu 240,4 km olub.
Bu xətlər Horadiz-Ordubad sahəsində
144 km-dir. O cümlədən 43 km dəmir yolu
xətti Ermənistanın Mehri rayonu ərazisindən
(Zəngəzurdan) keçir. Yevlax-Xankəndi
sahəsində 51 km, Mincivan-Qafan sahəsində
39,1 km, Qazax-Barxudarlı sahəsində 6,3
km təşkil edir.

Həmin ərazilərdə 23 stansiyamız
 almışdı, o cümlədən 5 stansiya Mehri rayoq
nu ərazisindədir. Bundan əlavə, 85,5 km yan
yollar işğal altında ikən dağıdılıb.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Müzəffər Ordumuz işğala
son qoydu. Digər qurumlar kimi "Azərbaycan
Dəmir Yolları" QSC-nin müvafiq strukturları
tərəfindən mənfur düşmənin dəmir yollarına
vurduğu ziyanın həcmi hesablanır. Dəmir
yollarının yuxarıda qeyd etdiyimiz sahələrinin
bərpa edilməsi üçün müvafiq təkliflər hazırlanır. O cümlədən, ümumi uzunluğu 104 km
olan Yevlax-Xankəndi xəttinin Bərdə-Ağdam
hissəsinin yenidən qurulması işlərinə başlanılıb. Bərdə-Köçərli sahəsi hazırda işləyir".
QSC-dən əlavə edilib ki, digər aidiyyatı
qurumlar ərazidəki zəruri işləri tamamladıqdan, xüsusilə həmin ərazi minalardan
təmizləndikdən sonra əsaslı infrastruktur
layihələrinə başlanılacaq.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirus
infeksiyasına daha 3086 yoluxma faktı
qeydə alınıb, 1781 nəfər sağalıb
Azərbaycan Respublikasında
koronavirus infeksiyasına daha 3086
yoluxma faktı qeydə alınıb, 1781 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan AZƏRTAC-a verilən məlumata
görə, COVID-19 üçün götürülən analiz
nümunələri müsbət çıxmış 43 nəfər vəfat
edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 149 min 765
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması
faktı müəyyən edilib. Onlardan 90 min 278
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1675 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 57812 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 1 milyon 847 min
191 test aparılıb. Dünənki test sayı isə
10190-dır.
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Misirli professor:

Hər kəs gücümüzü gördü. Hər kəs qüdrətimizi gördü, iradəmizi gördü.
Bu dəmir yumruq onların belini qırdı, onların başını əzdi. Bu, birlik yumruğudur, bu, güc yumruğudur. Bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf,
tərəqqi yolu ilə gedəcək. Bundan sonra da biz ordu quruculuğu işində əməli
addımlar atacağıq, ordumuzu daha da gücləndirəcəyik.

Prezident İlham Əliyev
İslam tarixində müzəffər
sərkərdə kimi qalacaq

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ölkə rəhbəri ötən 17 il ərzində bu
vədinə sadiq qaldı, respublikamızda ordunun gücləndirilməsi ilə bağlı olduqca mühüm işlər gördü, Silahlı Qüvvələrimizdə
keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinin
yaranmasına nail oldu.
Azərbaycan Ordusu bu güc-qüdrətini
2016-cı ilin aprelində sübut etdi.
Həmin ayın 2-də Ermənistan ordusunun təxribatlarına cavab olaraq, Silahlı
Qüvvələrimiz sürətli əks-hücum əməliyyatı
ilə düşməni ağır məğlubiyyətə uğradaraq,

A

zərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev İslam
tarixində müzəffər
sərkərdə kimi qalacaq.
Mən onu İslam aləminin xilaskarı
olmuş Səlahəddin Əyyubi kimi
tarixi şəxsiyyətlərlə müqayisə
edərdim. Azərbaycan Prezidenti
torpaqları işğaldan azad etməklə
yanaşı, həm də İslam mədəni
irsinin bir hissəsini tamamilə
məhv olmaqdan xilas etdi və
bütün dünyanın qarşısında
onların tezliklə bərpa ediləcəyi
bəyanatını səsləndirdi.

Azərbaycan Ordusu Vətən
müharibəsində müasir döyüş
tarixinin şanlı səhifəsini yazdı
D

övlətimizin başçısının prezidentlik fəaliyyətinə başladığı ilk gündən diqqət yetirdiyi prioritet istiqamət
lərdən biri də hərbi quruculuq məsələsi oldu. Xatırladaq ki, 2003-cü ildə andiçmə mərasimindəki nitqi
zamanı Prezident İlham Əliyev demişdi: “Azərbaycanda ordu quruculuğu sahəsində də böyük işlər
görülmüşdür. Ölkəmizdə güclü ordu yaradılmışdır və bu proses davam edəcəkdir. Bu məsələ daim mənim
diqqət mərkəzimdə olacaqdır. Azərbaycanın çox güclü ordusu olmalıdır. O, qarşıda duran bütün məsələləri
həll etmək iqtidarında olmalıdır. Əminəm ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı ordumuzun ən yüksək standart
lara cavab verməsinə və qarşıda duran bütün vəzifələri yerinə yetirməsinə imkan verəcəkdir”.

Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının
işğal altındakı ərazilərinin 2 min hektardan
çox hissəsini azad etdi. Həmçinin minlərlə
hektar ərazi Azərbaycan Ordusunun tam
nəzarətinə keçdi. Ordumuz dördgünlük
Aprel döyüşləri ilə xalqımıza qələbə sevinci yaşatdı. Ermənistan silahlı qüvvələri bu
döyüşlərdə böyük itkilər verdi. Düşmənin
320-dən artıq hərbçisi məhv edildi,
500-dən artıq hərbi qulluqçusu yaralandı,
30-dək tankı və digər zirehli texnikası,
25-dən artıq artilleriya qurğusu sıradan
çıxarıldı, Madagiz yaşayış məntəqəsində
yerləşən qərargahı və əsas hərbi hissələri
dağıdıldı. Ağdərə-Madagiz, Cəbrayıl
istiqamətindəki yolların nəzarətdə saxlanılmasına imkan verən strateji mövqelər ələ
keçirildi.
Azərbaycan Ordusu daha bir uğuru
Aprel döyüşlərindən iki il sonra – 2018-ci
ilin mayında Günnüt zəfəri ilə qazandı.
Bu uğurlu əməliyyat nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 11 min
hektardan artıq ərazisi və Şərur rayonunun
Günnüt kəndi düşməndən azad edilərək
dövlət sərhədi boyunca əlverişli mövqelər
Azərbaycan Ordusunun nəzarəti altına
keçdi. Beləliklə, Əlahiddə Ümumqoşun
Ordunun müdafiə zolağının ön xəttinin
dövlət sərhədi boyu əlverişli mövqelərə
irəli çəkilməsi əməliyyatı uğurla
nəticələndi, qarşıya qoyulan məqsədə nail
olundu.
Ermənistan, necə deyərlər, bütün bu
dərslərdən nəticə çıxarmadı. Bu il iyul
ayının 12-16-da Azərbaycan–Ermənistan
dövlət sərhədinin Tovuz rayonu
istiqamətində daha bir məqsədyönlü
təcavüzkar hərəkəti törətdi. Bu silahlı
hücum təsadüfi bir hərbi insident olmayıb,
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına
qarşı qanunsuz güc tətbiqinin növbəti açıq
təzahürü kimi diqqət çəkdi və ölkəmizin
yeni ərazilərini zəbt etmək məqsədi daşıdı.
Bədxah düşmənin təcavüzü bu dəfə
də Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən
layiqincə cavablandırılmasına baxmayaraq, Ermənistan yenə növbəti işğalçı
siyasətini həyata keçirmək iddiasından əl
çəkmədi. Bunun üçün hazırlıqlara başlayıb, külli miqdarda silah və sursat tədarük
edib, qüvvələrini təmas xətti boyunca
cəmləşdirdi. Hətta Azərbaycana qarşı
müharibə aparmaq üçün on minlərlə mülki
şəxsdən ibarət hərbi dəstələr yaradıldığını
elan etdi.
Yeri gəlmişkən, ötən müddətdə
ordumuz tərəfindən aparılan əks-hücum
əməliyyatlarının ən böyük nəticələrindən
biri o oldu ki, Silahlı Qüvvələrimiz
mənəvi-psixoloji, döyüş ruhu, sosial,
ictimai, texniki-təchizat, silah-sursat,
peşəkarlıq baxımdan Ermənistan ordusunu
müqayisəolunmaz dərəcədə qabaqladığını təsdiqlədi və təbii ki, düşmən də bu
üstünlüyü tam anladı. Erməni ictimaiyyəti
bu prosesdə gerilədiyini, uduzduğunu öz
üzərində açıq-aydın hiss etdi.
Ermənistan ordusunun sentyabrın
27-də isə təxribat törədərək, ölkəmizə hücuma keçməsi, müxtəlif növ silahlardan,
o cümlədən, ağır artilleriyadan istifadə
edərək yaşayış məntəqələrimizi və hərbi
mövqelərimizi bir neçə istiqamətdən atəşə
tutması Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini
əks-hücum əməliyyatlarına başlamağa
məcbur etdi. Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz 44
gün davam edən müharibədə möhtəşəm
qələbə qazanaraq, dünya hərb tarixinə yeni
şanlı səhifələr yazdı. Silahlı Qüvvələrimiz
döyüş meydanında Ermənistanın “güclü,
məğlubedilməz” ordu mifini birdəfəlik
darmadağın etdi.
Beləliklə, Silahlı Qüvvələrimizin
kompleks inkişafı və modernləşdirilməsi
ilə bağlı son 17 ildə həyata keçirilən hərbi

siyasətin səmərəliliyi döyüş meydanında
təsdiqini tapdı. Ordumuz düşmənin uzun
illər ərzində qurduğu, keçilməz hesab
edilən müdafiə xətlərini qəhrəmanlıqla
yardı, Ermənistanın hava hücumundan
müdafiə sistemi və hərbi hava qüvvələrinı
sıradan çıxartdı. İşğalçı qüvvələrə ağır
zərbələr endirdi, onların çoxlu s ayda
canlı qüvvəsi və hərbi texnikasını məhv
etdi. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bununla bağlı dekabrın 1-də
xalqa müraciətində dedi: “Biz müharibə
dövründə Ermənistan ordusunu demək
olar ki, məhv etdik. Mən müharibə
dövründə müntəzəm olaraq düşmənin
hərbi texnikasının məhv edilməsi ilə bağlı
Azərbaycan xalqına məlumat verirdim.
Artıq müharibə başa çatıb və bölgədə
yeni dövr başlayır. Amma istərdim ki,
Azərbaycan xalqına məlumat verim. Biz
müharibə dövründə Ermənistan ordusunu necə məhv etmişik və nəyə görə
Ermənistan baş naziri o alçaldıcı kapitulyasiya aktına imzasını qoydu”.
Azərbaycanın bu möhtəşəm qələbəsi
Prezident İlham Əliyevin uzun illər
ərzində apardığı uğurlu xarici və daxili siyasətlə bərabər, ordu quruculuğu
sahəsində fədakar fəaliyyətinin məntiqi
nəticəsidir. Dövlətimizin başçısı bu barədə
işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində
olarkən bildirdi ki, bu gün bir çox
ölkələrdə bizim hərbi təcrübəmiz öyrənilir.
Hazırda bu məsələ ilə məşğul olan bir çox
ekspertlər qeyd edirlər ki, Azərbaycan
XXI əsrin müharibəsini aparıb. XXI əsrdə
ilk dəfə olaraq, bu miqyasda və bu səmərə
ilə qısa müddət ərzində tarixi nailiyyətlər
əldə edilib.
Ağdama gələrkən ən azı üç müdafiə
xətti gördüyünü söyləyən Prezident
İlham Əliyev demişdir: “Amma mənə
hərbçilər tərəfindən verilən məlumata
görə, beş müdafiə xətti var. Füzulidə də,
həmçinin. Biz bu müdafiə xətlərini əsgər
və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, peşəkarlığı
sayəsində yarmışıq. Biz texniki cəhətdən
ən müasir silahlarla təchiz edilmişik və
İkinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi,
o videogörüntülər var. İndi onlar bir çox
ölkələrdə öyrənilir və öyrəniləcək, hərbi
kitablara salınacaq”.
Prezident qeyd edib ki, təkcə silahlarla
müharibəni qazanmaq mümkün deyil.
“Bayrağı qaldıran, bayrağı düşmənin
mövqeyinə sancan, azad edilmiş torpaqlara sancan əsgərdir, zabitdir. Bizim əsgər
və zabitlərimiz aslan kimi vuruşdular.
Şəhidlər verdik. Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin! Onların valideynlərinə
Allah səbir versin! Yaralı hərbçilərimiz
var, onlar da sağalırlar. Onların bir çoxu
artıq sağalıb. Allah onlara şəfa versin! Biz
qəhrəman əsgər və zabitlərimiz hesabına
qələbə qazanmışıq. Təkcə Şuşanın işğaldan azad edilməsi əməliyyatı, əminəm
ki, tarixdə əbədi qalacaq. Demək olar ki,
yüngül silahlarla dərədən, meşələrdən,
dağlardan keçərək əlbəyaxa döyüşdə
düşməni məhv etdik, Qarabağın tacı olan
Şuşanı azad etdik” – deyə, ölkə rəhbəri
vurğulayıb.

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Ordusunun cənub istiqamətində irəliləyişləri
inkişaf etmiş texnologiyalardan peşəkar
istifadə, rəhbərliyin düzgün planlaşdırması
nəticəsində həyata keçirilmişdisə, Şuşada
bunun üzərinə heyətin şəxsi peşəkarlığı
amili də əlavə olundu. Ümumiyyətlə,
Azərbaycanın Vətən müharibəsi müasir döyüş tarixində tamamilə yeni bir
səhifənin əsasını qoydu. Əməliyyatların
zirvəsində gələn Şuşa döyüşü haqqında isə
vaxt gələcək kinolar çəkiləcək, ən müxtəlif
səviyyələrdə araşdırılacaq, haqqında
onlarla əsərlər yazılacaq.
Ekspertlər bildirirlər ki, Şuşanın işğaldan azad olunması çox böyük peşəkarlıq,
cəsarət tələb edən əməliyyat idi. Bu şəhər
o qədər müdafiə cəhətdən əhəmiyyətli, o
qədər coğrafi-strateji baxımdan mühümdür ki, noyabrın 8-də məhz Şuşanın azad
edilməsi Ermənistanın təslim olması ilə
nəticələndi. Strateji yüksəklikdə yerləşən
və ermənilər tərəfindən güclü müdafiə sisteminin yaradıldığı bu şəhəri almaq sanki
mümkünsüz görünürdü. Lakin müzəffər
Azərbaycan Ordusu, igid əsgər və
zabitlərimiz qeyri-adi şücaət göstərərək,
hərb tarixinə düşəcək bir səviyyədə
döyüşmüş, yaxın məsafədən əlbəyaxa
döyüşlərdə düşmənə qalib gəlmişlər.
Ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanovun sözlərinə görə, Prezident, Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin dönməz
iradəsi, müasir silah və sursatla təmin
edilən ordumuzun rəşadəti, nəhayət,
xalqımızın dövlət başçısının və Silahlı
Qüvvələrimizin ətrafında yumruq kimi
birləşməsi Azərbaycan xalqına belə bir
tarixi qələbə sevincini bəxş edən əsas amil
oldu.
Ş.Ramaldanov Silahlı Qüvvələrimizin
Vətən müharibəsini parlaq qələbə ilə başa
çatdırmasını şərtləndirən digər bir neçə
amili də diqqətə çatdıraraq bildirib ki, bunlara döyüş hazırlığının bütün tələblərini
yerinə yetirmək üçün şərait yaradılması,
irimiqyaslı təlimlərin keçirilməsi, ordunun
Ali Baş Komandanın diqqəti və səyi
nəticəsində müasir silahlarla silahlandırılması, artilleriya və aviasiyanın, eləcə də
digər sahələrin inkişaf etdirilməsi daxil
edilə bilər.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin texniki üstünlükləri işğal olunmuş ərazilərdə
düşmənin mühüm obyektlərini darmadağın etməyə imkan verdi. Müharibənin gedişi ərzində bunun dəfələrlə şahidi olduq.
Orduda şəxsi heyətin ruh yüksəkliyini
xüsusi qeyd etməliyik. Bu baxımdan
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri təkcə
silah və müasir texnika gücünə yox, həm
də yüksək döyüş ruhu, vətənpərvərlik
nümunəsi ilə möhtəşəm qələbəni reallaşdırdı. Əsgər və zabitlərimizin fiziki və
qəhrəmanlıq gücü hesabına Şuşanın işğaldan azad edilməsi bunun bariz ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, burada mühüm
bir məqamı da xatırlatmaq istərdik.
Ali Baş Komandanın qarşıya qoyduğu
döyüş tapşırığını bacarıqla icra edən
hərbçilərimiz Şuşa əməliyyatının böyük
zəfərə çevrilməsində mühüm rol oynadılar.

 üsusi təyinatlı, eləcə də onlara dəstək
X
verən qüvvələr qarşıya qoyulan tapşırığı tam şəkildə yerinə yetirdilər. Şuşa
işğal olunmuş Azərbaycan ərazlərinin ən
yüksək nöqtələrindən biri, bəlkə də birincisidir. Şəhərin azad edilməsi əməliyyatı
da Vətən müharibəsinin zirvə nöqtəsidir.
Şuşa döyüşünə qədər ordumuzun
qələbələrini inkişaf etmiş texnologiyalardan, döyüş vasitələrindən istifadə ilə
bağlayırdılarsa, bu şəhər uğrunda gedən
savaş Silahlı Qüvvələrimizin yüksək
döyüş qabiliyyətinə malik olduğunu bir
daha təsdiqlədi. Ondan sonra heç kim
iddia etmir ki, Azərbaycan döyüşlərdə
dronlar hesabına qələbə qazandı. Şuşa
elə bir yerdir ki, oranı 5-10 günlük
hazırlıqla azad etmək mümkün deyildi.
Bunun üçün illərlə hazırlıq keçilməsi
lazım idi. Ali Baş Komandanın nəzarəti
altında Azərbaycan Ordusu bu hazırlığı
keçmişdi, hər cür mürəkkəb relyefdə,
hava şəraitində döyüşmək bacarıqlarına
yiyələnmişdi. Şuşa əməliyyatının xarakteri
elə idi ki, orada heç bir səhvə yol vermək
olmazdı. Əməliyyat ən kiçik d etallarına
qədər, ən yüksək dəqiqliklə, dəqiq
kəşfiyyat məlumatları əsasında və yüksək
peşəkarlıqla hazırlanmalıydı, hazırlandı
da. Əməliyyata elə heyət cəlb olundu ki,
onun icrasında kiçik də olsa səhvə yol
verilmədi.
Şuşa əməliyyatında bir məqsəd də
şəhərin dağıntılara məruz qalmasına
yol verməmək idi. Bu məqsədə də nail
olundu, şəhər demək olar ki, dağıntısız azad edildi. Hərbçilərimiz sıldırım
qayalarla yuxarı qalxaraq, düşməni heç
vaxt gözləmədiyi yerdə yaxaladılar, yaxın
məsafəli, əlbəyaxa döyüşdə onu məğlub
edib, içərilərə doğru irəlilədilər. Bu isə
düşməni panikaya düşməsinə, idarəçiliyi
itirməsinə gətirib çıxardı. Beləliklə, işğalçı
bütünlüklə Şuşadan qovuldu.
Onu da qeyd edək ki, son bir neçə ilin
statistikasına əsasən, ölkəmiz müasir silahlanmaya görə, Avropada 2-ci, dünyada
3-cü yerdə qərar tutub. Şübhəsiz ki, bütün
bu uğurlar dövlətimizin başçısının həyata
keçirdiyi məqsədyönlü ordu quruculuğu
siyasəti sayəsində mümkün olub.
Əgər belə olmasaydı, hazırda
Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün BMT Təhlükəsizlik
Şurasının kağız üzərində qalan 4
qətnaməsini təkbaşına reallaşdıra, hərb
meydanında düşmənə qalib gələ, cəbhə
xəttinin bütün istiqamətlərində əməliyyat
şəraitinə tam nəzarət edə bilməzdi.
Azərbaycan Ordusunun yüksək
peşəkarlığı, döyüş əzmi haqqında qardaş
Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud
Çavuşoğlu dövlətimizin başçısını qələbə
münasibətilə təbrik edərkən, deyib: “Sizin
qələbəniz, bizim qələbəmizdir, – bu böyük
zəfər münasibətilə təbrik edirik. Ali Baş
Komandan olaraq, Sizin rəhbərliyinizlə
qəhrəman Azərbaycan Ordusu nə edə
bildiyini dosta, düşmənə nümayiş etdirdi,
eyni zamanda, türkün gücünü də göstərdi.
Bu prosesdə Sizin rəhbərliyinizlə qardaş
Azərbaycan həm döyüş meydanında, həm
də masada mövcudluğunu da göstərdi.
Döyüş meydanında qələbələrinizə baxmayaraq, sülh yolu ilə, atəşkəs yolu ilə də bu
münaqişənin həlli üçün böyük bir liderlik
göstərdiniz.
Hərbi ekspert, “Nasionalnaya
oborona” jurnalının baş redaktoru İqor
Korotçenkonun “Pravda.ru” nəşrinə
ordumuzun güc-qüdrəti ilə bağlı açıqlaması da diqqət çəkir. İ.Korotçenko birinci
Qarabağ müharibəsindən danışaraq xatırladıb ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışından sonra Azərbaycanda ordu
quruculuğu diqqət mərkəzində saxlanıldı,
bununla bağlı mühüm tədbirlər həyata
keçirildi. Prezident İlham Əliyev 17 illik
hakimiyyəti dövründə isə iri infrastruktur
neft-qaz layihələrini həyata keçirdi və
bundan əldə edilən böyük həcmli valyuta
gəlirləri hesabına bütün Azərbaycan, eləcə
də ordu sürətlə inkişaf etdi və regionun ən
güclü silahlı qüvvəsinə çevrildi.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Bu fikirləri AZƏRTAC-ın xüsusi müxbirinə
müsahibəsində Misir-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin baş katibi, Benha Universitetinin professoru Əbdülrəhman Saad söyləyib. O
əlavə edib: “Mən və Dostluq Cəmiyyətinin digər
üzvləri Azərbaycan xalqını və şəxsən Prezident
İlham Əliyevi böyük Qələbə münasibətilə təbrik
etmişik. Biz 30 ilə yaxın işğal altında qalmış
Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsinə sevinirik. Azərbaycanın dostu kimi, hər tədbirdə, hər
forumda ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi
ilə aparılan danışıqların nəticə verməməsindən
narahatlığımızı ifadə edirdik. Bu münaqişənin
nizama salınmasına ən böyük maneə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan torpaqlarının
dərhal və qeyd-şərtsiz olaraq azad edilməsi haqqında qətnaməsinə məhəl qoymayan Ermənistan
rəhbərliyi idi. Lakin son illər hərbi təxribatları
daha da artıran, üstəlik qızışdırıcı bəyanatlarla
çıxış edən Ermənistanın baş naziri vəziyyəti
müharibə həddinə gətirib çıxardı. Bilirəm ki,
Azərbaycan Prezidenti problemin sülh yolu ilə
həlli üçün bütün səyləri göstərib. Amma səbrin
də bir həddi var. Qısa müddət ərzində torpaqlarını
işğaldan azad edən Azərbaycan Ordusunun

rəşadətinə heyran qaldım. Bu, tarixə qızıl hərflərlə
yazılacaq bir Zəfərdir. Bir daha Azərbaycan xalqını və onun lideri İlham Əliyevi təbrik edirəm.
Misirlilər dost və qardaş azərbaycanlıların Qələbə
sevincini bölüşürlər.
Misirli professor vurğulayıb ki, Azərbaycan
ərazisində olan İslam mədəni irs abidələrinin,
məbədlərin ermənilər tərəfindən təhqir olunması videokadrları Misir ziyalılarını da məyus
edib. “Misirlilər də azərbaycanlılar kimi tolerant
xalqdır. Biz Misirdə İslam abidələri, məscidlərlə
yanaşı, yəhudi sinaqoqları, xristian kilsələri,
xüsusən qədim qibti xristianların məbədlərini
qoruyur, onları bərpa edirik. Azərbaycan da
öz məscidlərini, həmçinin sinaqoq və kilsələri
dövlət səviyyəsində qoruyur. Lakin ermənilərin
məscidləri təhqir etməsi heç bir insanlıq meyarına sığmır. Mən Səlahəddin Əyyubini niyə misal
çəkdim? Çünki bu tarixi şəxsiyyət də məscidləri
dağıdan səlib yürüşü iştirakçılarına qarşı döyüşüb
və onlara qalib gəlib. O da humanistlik nümayiş
etdirərək xristian abidələrinə, kilsələrə toxunmayıb, onları mühafizə edib”, – deyə Əbdülrəhman
Saad vurğulayıb.

DTX yaralı qazilərə yardım vəsaitlərini
ələ keçirən şəxsi saxlayıb
 Vətən müharibəsində iştirak edərək yaralanmış hərbi qulluqçulara
və ailələrinə yardım edilməsi məqsədilə onların təqdim etdikləri bank kartı
hesablarından pul vəsaitlərinin ələ keçirilməsi barədə sosial şəbəkələrdə
yayılmış və geniş ictimai qınağa səbəb olmuş məlumatlar Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən araşdırılıb.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İctimai
əlaqələr şöbəsindən bildiriblər ki, 1992-ci il
təvəllüdlü Rüstəmov Ramil Elxan oğlunun
sosial şəbəkələrdə yaralı hərbi qulluqçulara
və ailələrinə yardım məqsədilə edilən paylaşımları axtarıb tapması, həmin şəbəkələr
üzərindən əlaqəyə girərək yazışmaqla

onlara məxsus kartlara dair fərdi məlumatları
öyrəndikdən sonra oradakı vəsaitləri ələ
keçirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
R.Rüstəmov qeyd olunan cinayət
əməllərinə görə şübhəli şəxs qismində
saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib.
Hazırda araşdırmalar davam edir.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın
mülki əhalisinə qarşı törətdiyi cinayətlər
nəticəsində həlak olanların sayı 100-ə çatıb

A

zərbaycan Respublikasının
Baş Prokurorluğu sentyabrın
27-dən dekabrın 7-dək olan
müddətdə Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Azərbaycanın dinc
əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlərin
yeni statistikasını açıqlayıb.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
bildiriblər ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin
yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya
qurğularından və raket sistemlərindən atəşə
tutması nəticəsində mülki şəxslərdən 100
nəfər həlak olub, 416 nəfər isə xəsarət alıb.
Bundan başqa, Ermənistan ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində

4186 ev, 135 çoxmənzilli yaşayış binası və
548 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb.

Azərbaycan ilə müvafiq razılıq əsasında
Rusiya tərəfindən Xankəndiyə göndərilən
humanitar yük Gəncə beynəlxalq
hava limanına çatdırılıb
Azərbaycan Respublikası
ilə müvafiq razılıq əsasında
Rusiya Federasiyası
tərəfindən Xankəndinə çatdırılması məqsədilə göndərilən
humanitar yük dekabrın 6-da
Gəncə beynəlxalq hava limanına çatdırılıb.
Humanitar yardım müəyyən
edilmiş Gəncə-Bərdə-AğdamXankəndi marşrutu üzrə avtomobil yolu ilə yola düşüb.
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mühasirədən çıxarılır, həm də yeni
bir nəqliyyat “damar”ı açılır. Beləliklə,
bütün ölkələrin belə bir vəziyyətdən
faydalanması üçün əlverişli zəmin
yaranır: “Azərbaycan öz ayrılmaz
hissəsi olan Naxçıvanla birləşir.
Azərbaycan Türkiyə ilə birləşir. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, İran və əgər
istəsə, Ermənistan bu dəhlizə qoşula
bilər. Beləliklə, bölgədə beştərəfli yeni
əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər.
Mən bu fikrimi artıq həm Rusiya, həm
Türkiyə prezidentlərinə çatdırmışam.
Həm Rəcəb Tayyib Ərdoğan, həm
Vladimir Putin buna müsbət yanaşıblar. Bax, budur bizim təklifimiz.
Biz istəyirik ki, bölgədə uzunmüddətli
sülh olsun. Buna nail olmaq üçün
gərək əməkdaşlıq da təhlükəsizlik
tədbirləri ilə birlikdə inkişaf etsin. Biz
əməkdaşlığa hazırıq...”.
Bu məsələ ilə bağlı Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Türkiyədə Sarıqamış-Xorasan
yolunun açılışındakı çıxışında

tam formatlı şəkildə Azərbaycan
iqtisadiyyatı ilə təsərrüfat inteqrasiyasını təmin etməliyik. Bunun üçün
logistik əlaqənin Naxçıvanla quru
yol vasitəsilə formalaşması olduqca
mühüm hadisədir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını
birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyaların inşasının təmin
ediləcəyi ilə bərabər, Bərdə- Ağdam- Xankəndi dəmir yolunun
çəkilişi də nəzərdə tutulur. Əlbəttə,
belə bir layihənin gerçəkləşməsi
də istər azərbaycanlıların, istərsə
də ermənilərin rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır. Bununla
bağlı dövlətimizin başçısının xalaq
müraciətində dediyi sözlər xüsusi
diqqət çəkir: “Bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlar Azərbaycan
vətəndaşlarıdır. Mən bir daha demək
istəyirəm, onlar görəcəklər ki, vahid
Azərbaycan dövləti çərçivəsində
onların yaşayışı yaxşı olacaq. Onlar

Azərbaycanın qələbəsi bölgədə
yeni əməkdaşlıq formatı yaratdı
Vətən müharibəsində
Azərbaycanın əldə etdiyi parlaq
qələbə, eyni zamanda, Cənubi
Qafqaz bölgəsinin gələcək inkişafına
yönələn fəaliyyətin yeni formatını
şərtləndirdi. Bəyanatın müddəalarına
uyğun olaraq, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi zonasında atəşin və
bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması elan edildi. Bu il dekabrın 1-dək
Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarının mərhələ-mərhələ Azərbaycan
Respublikasına qaytarılması qərara
alındı və bu, uğurla reallaşdırıldı.
Birgə Bəyanatın müddəalarına
əsasən, daxili məcburi köçkünlər
və qaçqınların Dağlıq Qarabağın
ərazisinə və ətraf rayonlara BMTnin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı
Ofisinin nəzarəti altında qayıtmaları,
hərbi əsirlərin, girovların və digər
saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin
mübadiləsinin həyata keçirilməsi,
bölgədə bütün iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələrinin bərpası nəzərdə tutuldu.
Ermənistan tərəfindən vətəndaşların,
nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər
iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin
təşkili məqsədi ilə Azərbaycanın qərb
rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin
təhlükəsizliyinə zəmanət verildi.
Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın
qərb rayonlarını birləşdirən yeni
nəqliyyat kommunikasiyalarının inşasının reallaşdırılması qərara alındı.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev noyabrın 1-də xalqa
müraciətində bununla bağlı dedi:
“Doqquzuncu bənddə göstərilir ki,
bölgədəki bütün iqtisadi nəqliyyat
əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan
Respublikası vətəndaşların nəqliyyat
vasitələrinin və yüklərin hər iki
istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin
təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Nax-

Ermənistanın sentyabrın 27-də növbəti hərbi təxribatından
sonra Azərbaycan Ordusunun 44 gün davam edən əks-hücum
əməliyyatları noyabrın 10-da tarixi qələbəmizlə başa çatdı.
Həmin gün Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın
baş naziri tərəfindən imzalanan birgə Bəyanatla Silahlı
Qüvvələrimizin cəbhədəki möhtəşəm qələbəsi diplomatik
sahədə də rəsmiləşdirildi. Beləliklə, xalqımızın 30 il çəkən
torpaq həsrətinə son qoyuldu, ədalət bərpa edildi. Eyni zamanda, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev qalib sərkərdə,
Azərbaycan Ordusu ən güclü ordu, xalqımız isə ən böyük,
məğrur, yenilməz xalq olduğunu bir daha təsdiqlədi.
çıvan Muxtar Respublikası arasında
nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə
zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi
üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal
Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd
Xidmətinin orqanları həyata keçirir və
tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın
qərb rayonlarını birləşdirən yeni
nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası
təmin ediləcək. Bu 9-cu bənd sırf
mənim təkidim nəticəsində Bəyanata
salınmışdır. Çünki müzakirə olunan,
uzun illər müzakirə olunan sülh
planında belə açıq-aydın müddəa
yox idi. Yəni, nəzərə alınırdı ki,
bütün kommunikasiyalar açılacaqdır
və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas hissəsini
birləşdirən dəhliz haqqında söz getmirdi. Hesab olunurdu ki, bu ümumi
ifadə bunu ehtiva edir. Burada isə
konkret göstərildi ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilə Azərbaycanın əsas
hissəsi arasında dəhliz yaradılır və bu
dəhlizin təhlükəsizliyini Ermənistan
yox, Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik
Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir. Yəni, bu dəhliz tam
təhlükəsiz olacaq...”.
Dövlətimizin başçısı həmin
müraciətində daha sonra vurğuladı ki, bu, Azərbaycanın tarixi
nailiyyətidir. Bununla Naxçıvan həm

Qarabağdakı zəfərdən ən çox qazanan bölgələrdən biri də Türkiyənin
Qars vilayətinin olacağını diqqətə
çatdırıb: “Azərbaycanlı qardaşlarımızın qətiyyətli mübarizəsi nəticəsində
Dağlıq Qarabağda Azərbaycan bayrağı qürurla dalğalanır. İnşallah, Naxçıvan ilə Azərbaycan arasında quru
yol və dəmiryolu bərpa olunduqdan
sonra Azərbaycanla birbaşa əlaqəyə
sahib olacağıq. Bu əlaqələrdən ən
çox faydanı görən yerlərin başında
Qars gəlir. 30 illik işğalın ardından
Azərbaycan öz torpaqlarına qovuşmanın haqlı sevincini yaşayır”.
Azərbaycan Prezidenti xalqa müraciətində mənfur düşmən
tərəfindən dağıdılan Horadiz-Zəngilan
dəmir yolunun təhlilini aparmaq, ilkin
hesablamaları həyata keçirmək üçün
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinə göstəriş verdiyini də diqqətə çatdırıb.
Beləliklə, Naxçıvana quru dəhlizin
açılması Azərbaycan iqtisadiyyatının
vahid milli təsərrüfat sistemi kimi
fəaliyyət göstərməsi istiqamətində
olduqca zəruri addımdır. Ölkəmizin
iqtisadi potensialı, şübhəsiz ki, coğrafi
imkanlarından daha böyükdür və bu
potensialın reallaşdırılması üçün biz
həm işğaldan azad olunan torpaqların, həm də Naxçıvan ərazisinin

bu səfalətdən canlarını qurtaracaqlar. Baxın, biz indi Bərdədən Ağdama dəmir yolu çəkirik. Ağdamdan
Xankəndiyə məsafə 20-30 kilometrdir.
Amma Ermənistan paytaxtından
Xankəndiyə gəlmək üçün neçə
saat vaxt sərf etmək lazımdır – yük
maşınları ilə bəlkə də on saat. Özü
də çətin dağ yolları ilə. Ağdamdan isə
Xankəndiyə yarım saat”.
Sonda qeyd etmək istərdik
ki, üç dövlət başçısının imzaladığı birgə Bəyanat Azərbaycan
üçün milli təhlükəsizlik və milli
həmrəylik məsələsi olaraq, respublikamızın gələcək siyasi, sosial-iqtisadi inkişafını şərtləndirdi,
eyni zamanda, bölgədə yeni
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq formatı
yaratdı. Çünki ərazi bütövlüyümüzün işğalçı tərəfindən pozulması 30 il ərzində ölkəmizin sürətli
tərəqqisinə mənfi təsir göstərirdi,
məcburi köçkünlərimizin həyat
tərzində natamamlıq kompleksi
yaradırdı. Bu həssas məsələyə
beynəlxalq təşkilatların, nüfuzlu
dünya dövlətlərinin lazımi qiymət
verməmələri də münaqişənin
birdəfəlik həllini ləngidirdi. Təbii ki,
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 17 il ərzində
gərgin siyasi fəaliyyəti, xalqımızın
sarsılmaz həmrəyliyi, ordumuzun
güc-qüdrəti, cəsarəti, nəhayət, öz
müsbət nəticəsini verdi. Beləliklə, Qarabağın azadlığı uğrunda günbəgün
möhkəmlənən və əvvəllər tarixin heç
bir dönəmində bugünkü yekdilliyi
fəth etməyən ümummilli həmrəyliyi
Azərbaycanı parlaq qələbəyə qovuşdurdu. Bu uğur, bu qələbə naminə
Vətən oğullarımız son nəfəsinədək
vuruşdu, canından belə keçdi, Şuşa
qalasını fəth etdi.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

İşğaldan azad olunan torpaqlarda
tezliklə həyat yenidən canlanacaq
Burada vurğulamaq yerinə düşər
ki, üçtərəfli birgə bəyanat imzalanmasa
idi, Laçın və Kəlbəcər kimi çətin relyefə
malik rayonların işğaldan azad olunması zamanı böyük itkilər verə bilərdik.
Yaxud Ağdamda 5 müdafiə xəttinin hər
birinin aşılması da müəyyən çətinliklərlə
müşahidə olunacaqdı. Buna görə də
adları çəkilən üç rayonun danışıqlar
yolu ilə geri qaytarılması Azərbaycanın
böyük və möhtəşəm siyasi qələbəsidir.
Təbii ki, düşmən buna öz xoşu ilə
razı olmadı. Bu, birbaşa Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin cəbhədə əldə
etdiyi qeyd-şərtsiz qələbənin məntiqi
davamı idi. Ümumiyyətlə, ölkəmiz
BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün
qətnamələrini faktiki olaraq məhz
hərbi-siyasi yolla yerinə yetirdi. Bununla
da Azərbaycan dünyada dondurulmuş münaqişələrin müharibə yolu ilə
həlli yolunun mövcudluğu nümunəsini
yaratdı. Dövlətimizin başçısı Laçının
işğaldan azad olunması münasibətilə
xalqa müraciətində bu barədə dedi:
“Mən bir daha demək istəyirəm, - artıq
onu demişəm, - onsuz da biz Laçını da,
Kəlbəcəri də, Ağdamı da alacaqdıq.
Bizim planlarımız var idi və biz ardıcıl
şəkildə bu planlara doğru gedirdik.
Ancaq hər kəs bilməlidir ki, Kəlbəcər
və Laçın rayonlarının çox çətin relyefi
var. Kəlbəcər rayonuna əvvəlki, sovet
dövründə gedən yol Ağdərə rayonundan keçirdi. Sovet vaxtında bu rayona
Mardakert deyilirdi, orada ermənilər
yaşayırdı. Başqa yol demək olar ki,
yox idi. Biz indi Kəlbəcərə Göygöl və
Daşkəsən rayonlarından daxil olmuşuq. Xüsusilə qış mövsümünü, çətin
relyefi nəzərə alsaq böyük itkilərimiz ola
bilərdi. Həm Ağdam, həm Laçın, həm
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zərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin uzaqgörənliyi, qətiyyəti və
yenilməz iradəsi, ordumuzun isə əzmi,
güc-qüdrəti nəticəsində Kəlbəcər, Ağdam və
Laçın bir güllə belə atılmadan, bir şəhid belə
verilmədən işğaldan azad olundu. Bununla da bu rayonların yağı tapdağından xilas
edilməsi ilə ölkəmizin dövlət sərhədlərinin tam
bərpası reallaşdı, Azərbaycanın tarixi qələbəsi
gerçəkləşdi.

Kəlbəcər rayonlarının azad edilməsi
işində böyük itkilərimiz ola bilərdi və
böyük vaxt sərf olunacaqdı...”.
Prezident İlham Əliyev xalqa
müraciətində mühüm önəm daşıyan bir məqamı xüsusilə vurğuladı.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
bərpa etdiyini, işğala son qoyduğunu,
bölgədə bu gün və gələcək üçün yeni
təhlükəsizlik, əməkdaşlıq formatı yaratdığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı daha
sonra dedi: “Bu format nədən ibarət
olacaq, bunu həyat göstərər. Hər halda
biz bu yeni əməkdaşlıq formatının yaradılması üçün lazımi işləri gördük, öz
torpaqlarımızdan düşməni qovduq və
noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanatda
göstərilən məsələlər əgər bu gün öz
həllini taparsa, onda bölgəmizdə yeni
əməkdaşlıq çərçivələri yaradılacaqdır”.
Dövlətimizin başçısı xalqa
müraciətində, həmçinin Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinin bölgədə yaratmış
olduğu müəyyən çətinlikləri və İrəvan
üçün faciəvi xarakter daşıyan durumu konkret faktlarla diqqətə çatdırdı. Mənfur düşmənə bildirdi ki, əgər
zamanında işğalçılıq siyasətini dayan-

dırsaydı, Azərbaycandan Avropaya
gedən enerji layihələrindən pay sahibi
ola, gəlir götürə bilərdi. Digər sahələrdə
də əlaqələr inkişaf edərdi. Lakin rəsmi
İrəvan bu gün bütün bunlardan məhrum
olub. Bundan sonra artıq kommunikasiyaların açılması şübhəsiz ki,
Azərbaycan dövlətinin rəyi ilə həllini
tapacaq.
Azərbaycan Prezidenti müraciətində
azad edilən torpaqlara xarici
jurnalistlərin dəvət olunduqlarını, onların bu yerlərdə törədilən vandallıqları
gördüklərini, bununla bağlı materiallar
hazırladıqlarını diqqətə çatdırdı. Eyni
zamanda, ermənilərin özlərini burada,
necə deyərlər, əsrlərboyu yaşamış
xalq kimi təqdim etmələrini vurğuladı:
“Halbuki əsrlərboyu orada yaşamış
xalq heç vaxt bunu etməz, bu vəhşiliyi
etməz. Onlar orada azərbaycanlıların
evlərində yaşayıblar. Özləri üçün bir şey
tikməyiblər, daşı daş üstündə qoymayıblar, ancaq istismar ediblər. Bizim
torpaqlarımızı istismar ediblər…”.
Bəli, dövlətimizin başçısının
dediyi kimi, işğalçı tərəfindən həmin
ərazilərimizdə, xüsusilə Ağdam, Füzuli,

Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarında on
minlərlə hektarda taxıl əkilib, ildə 90
min ton taxıl yığılıb. Ermənistanın bu
torpaqlarla birlikdə ümumi taxıl istehsalı 190 min ton olub. Onun yarısı
Azərbaycan ərazilərindən götürülüb.
Bu, torpaqlarımızın qanunsuz istismarıdır. Şübhəsiz ki, bu talançılığa cavab
veriləcək, dəyən ziyanı ödəniləcək.
Yaxud, düşmən illərlə yaradılan üzüm
bağlarını dağıdıb, yerində köhnə
şpalerlər qalıb. Amma bir çox yerlərdə
üzüm bağları saxlanılıb. Çünki həmin
bağlardan istifadə edilib: “Vəhşi kimi
gəlib başqasının torpağına onu istismar
edib, onun mənşəyini dəyişdirmək
istəyib, yaşayış məntəqələrinin adlarını
dəyişdirmək istəyib, tarixi abidələrimizi
yerlə-yeksan edib, saxta tarix yaradıb,
xəritələr dərc edib. Bu, bölgədə mövcud
olan ənənələrə, qaydalara, Qafqazda
mövcud olan davranış qaydalarına
tamamilə ziddir. Bu, bir daha onu
göstərir ki, erməni xalqının bizim bölgə
ilə heç bir əlaqəsi olmayıb. Bunlar heç
vaxt Qafqaz xalqı olmayıb. Sonradan
gəlmələrdir”.
Dövlətimizin başçısının bildirdiyi
kimi, bu gün işğaldan azad edilən
torpaqlarda mövcud vəziyyət böyük
çətinliklər yaradır. Çünki hər tərəf– infrastruktur, yaşayış evləri dağıdılıb, inzibati binalar sökülüb. Hazırda o yerlərdə
yaşamaq üçün şərait yoxdur. Ancaq
Azərbaycan dövləti o bölgələri, o rayonları bərpa edəcək, vətəndaşların normal
həyatı üçün bütün addımları atacaq.

Səbuhi ABBASOV,
Azərbaycan-Slavyan Gəncləri
Assosiasiyasının sədri

Azərbaycan tarixdə heç zaman bu
qədər güclü və müstəqil olmamışdır
Bu gün müasir dünyamızda Azərbaycanın nüfuzu,
ona olan inam və etibar günü-gündən artmaqdadır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
müdrik siyasəti Prezident İlham Əliyev uğurla və b
 öyük
uzaqgörənliklə davam etdirir, ölkəmizin inkişafına
mühüm töhfələr verir, bölgədə yeni siyasi və iqtisadi
reallıqlar yaradır. Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı
Ceyhun Məmmədov bildirib.
Deputat deyib: “Bu gün dünyada
müstəqillik tarixi 50 – 100 il olan ölkələr
vardır ki, hələ də nə dövlət, nə də ordu qura
biliblər. Azərbaycan isə müstəqillik tarixinin
cəmi 30 il olmasına baxmayaraq qısa
müddətdə bütün sahələrdə böyük tərəqqi və
inkişaf yolu keçib, bir sıra yerli və regional
layihələri uğurla icra edib. Bu gün heç kim
Azərbaycanla təhdid dilində danışa bilməz
və nəyisə ona diqtə edə bilməz.
Onu da əlavə edək ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə koronavirus pandemiyası ilə
mübarizə ilə əlaqədar Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı (BMT) Baş Assambleyasının 3-4
dekabr tarixlərində 31-ci Xüsusi sessiyasının
keçirilməsi ölkəmizin dünya ölkələri arasında
qazandığı xüsusi hörmətin, yüksək nüfuzun,
eyni zamanda, Azərbaycanın bu qurumda və
bölgədə aktiv rolunun göstəricisidir”.
C. Məmmədov bildirib ki, bu günlərdə
Azərbaycan xalqı düşmən üzərində
Zəfər bayramını qeyd edir. Azərbaycanın
Ermənistan üzərində əzmkar qələbə
çalmasında Prezident İlham Əliyevin
siyasi liderliyi, həyata keçirdiyi müdrik və
uzaqgörən siyasət, beynəlxalq arenada
Azərbaycanı layiqincə təmsil etməsi,
Azərbaycan xalqının ona inam və etibarı
xüsusi rol oynayır. Bütün bunlara istinad
edərək Prtezident İlham Əliyevin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilərkən verdiyi
vədləri uğurla yerinə yetirdiyini söyləyə
bilərik. Məhz bu siyasət nəticəsində bu
gün Azərbaycan xalqı tarixinin ən şanlı,
şərəfli, qürurlu dövrlərindən birini yaşayır.
Azərbaycan tarixdə heç zaman bu qədər
güclü və müstəqil olmamışdı.

Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu
və müdrik siyasət nəticəsində bu gün
Azərbaycan ordusu dünyanın 50 güclü
ordusu sırasına daxil olub, ən müasir
texnika və silahla təchiz olunub, bütün
ordu quruculuğu sahəsində böyük uğurlar
qazanıb. İşğal altında olan torpaqlarımızın
azad olunmasında, Ermənistan üzərində
həlledici qələbəmizdə bu amil xüsusi rol
oynadı. Azərbaycan heç zaman torpaqlarının
işğal altında qalması ilə razılaşa bilməzdi.
İkinci Qarabağ savaşında zəfərdən sonra
Azərbaycan ordusunun dünya reytinqlərində
daha da irəliləyəcəyi şübhəsizdir. Bu gün
dünyanın böyük dövlətləri Azərbaycan
ordusunun 44 gündə yazdığı qəhrəmanlıq
salnaməsini öyrənir, öz ordusunda tətbiq
etməyə çalışır. Prezident İlham Əliyev
öz çıxışlarında bəyan etmişdi ki, nəyi nə
zaman etmək lazımdır, bunu mən bilirəm.
Baş verənlər bu fikri bir daha təsdiq etdi.
Azərbaycan güclü diplomatik zəmin
yaratdıqdan sonra Qarabağın işğaldan azad
olunması üçün düşmənin cavabını layiqincə
verdi.
İndi bölgəmiz yeni bir mərhələyə qədəm
qoyur: “Ölkəmizin daha güclü olması üçün
hər birimiz Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
ətrafında daha sıx birləşərək güclü gələcək
qurmaq naminə bütün imkanlarımızı səfərbər
etməliyik. Bunun üçün yetərli qədər imkan
və potensialımız var. Daha çox çalışmalı,
hər an ayıq-sayıq olmalı, kimlərinsə birlik,
bərabərlik və həmrəyliyimizi pozmasına
imkan verməməliyik”.

Hazırladı:
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

Vətən onun uğrunda canından
keçənləri heç zaman unutmayacaq

V

ətən uğrunda canından keçənlər ehtiramla yad
edilir, məqamları həmişə uca olur. Dekabrın 4-də
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyevanın Şəhidlər xiyabanında şəhidlərimizin əziz
xatirəsini dərin ehtiramla yad etmələri dövlətimizin
başçısının “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın gül dəstəsi
qoymaları bir daha təsdiqlədi ki, Vətənimizin müdafiəsi
uğrunda canlarını qurban verənlər hər birimiz üçün
qürur mənbəyidir.
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
rəsmi “Instagram” səhifəsində Vətən
müharibəsində həlak olmuş şəhidlərlə
bağlı paylaşımda da bunu xüsusi olaraq
diqqətə çatdırıb. Mehriban xanım qeyd
edib ki, Azərbaycan xalqının igid oğulları
Zəfər naminə, Azərbaycanın gələcəyi
naminə canlarından keçiblər. Onların hər
biri əsl qəhrəmanlıq, rəşadət və qorxmazlıq
nümunəsidir: “Bu gün mən şəhidlərimizin
ailələri ilə birlikdə kədərlənir, Vətən naminə
canından keçməyə hazır olan oğullar tərbiyə
etmiş valideynlərin qarşısında baş əyirəm.
Şəhidlərimizin qanı nahaq yerə tökülmədi
– biz tarixi ədaləti bərpa etdik, müqəddəs
Qələbə qazandıq. Bu Qələbə xalqımızın
tarixinə əbədi həkk olundu! Hər birimiz bu
Zəfərin nəyin bahasına qazanıldığını yadda
saxlamağa borcluyuq! Biz Vətən müharibəsi
şəhidlərini heç vaxt unutmayacağıq. Onlar
bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin,
yaralılara tezliklə şəfa, onların ailələrinə
və yaxınlarına güc və səbir versin! Uca
Tanrı Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını
qorusun!”.
Dövlət başçımızın və birinci xanımın
şəhidlərimizə yüksək ehtiramı Vətənimizin
müdafiəsi uğrunda canını qurban verənlərin
valideynlərinə, yaxınlarına, əzizlərinə təsəlli,
həm də mənəvi dəstəkdir. Dövlətimizin
başçısı daim bildirib ki, şəhidlərimiz, ərazi
bütövlüyümüz uğrunda sağlamlıqlarını
itirənlər heç vaxt unudulmayacaq. Dövlətimiz
hər zaman onların qayğısına qalacaq.
Qardaş Türkiyədə, ABŞ-da,
Özbəkistanda, Almaniyada, Macarıstanda
və digər ölkələrdə, həmçinin Bakının Baş
Pravoslav kilsəsində, Vətən müharibəsi
şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi, Dövlət
Himnimizin səsləndirlməsi ölkəmizin dünya
birliyində artan reytinqinin göstəricisidir.
Bu, həm də Azərbaycanın haqq səsinin
dəstəklənməsidir. Artıq dünya ictimaiyyətinə
də bəllidir ki, Azərbaycan BMT tərəfindən
tanınmış ərazi bütövlüyümüz uğrunda
döyüşüb, işğalçıya layiq olduğu yeri göstərib.
Anım mərasimlərində səsləndirilən fikirlər
də bundan xəbər verir. Çıxış edənlərin
ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi zamanı

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun nümayiş
etdirdiyi fədakarlıqdan bəhs etməsi də bunun
sübutudur. Artıq rəşadətli ordumuzun xoş
sədası dünyanın müxtəlif ölkələrindən eşidilir.
Bu, hər bir soydaşımız üçün fəxrdir.
Vətənin müdafiəsi uğrunda canını qurban
verənlər heç vaxt unudulmur. Şəhidlər həyat
durduqca yaşayırlar. Onların nümunəsi
yetişən gənc nəslə örnəkdir. Şəhidlər
xiyabanı hər birimizin müqəddəs and yerinə
çevrilib. Yeri gəlmişkən, bir faktı diqqətə
çatdırmaq istərdim. Dəfələrlə şahidi olmuşam
ki, həm Bakıda, həm də regionlarda yeni ailə
quranlar, ilk növbədə, Şəhidlər xiyabanına
gedir, mərd oğul və qızlarımızın məzarlarını
ziyarət edirlər.
Şəhid ailələrinin və müharibə
əlillərinin problemləri daim dövlətin diqqət
mərkəzindədir. Onların mənzil-məişət və iş
problemlərinin həlli, avtomobillərlə təminatı,
aylıq təqaüdün və birdəfəlik ödəmələrin
vaxtlı-vaxtında verilməsi göstərilən qayğının
əyani təzahürüdür. Bu istiqamətdə çox böyük
işlər görülmüş, müxtəlif tədbirlər həyata
keçirilmişdir.Təkcə onu demək kifayətdir
ki, 8 mindən çox şəhid ailəsi, müharibə əlili
mənzillərlə təmin edilib və 7 minə yaxın
avtomobil verilibdir. Bu il 1500 şəhid ailəsi,
müharibə əlili dövlət tərəfindən mənzillərlə
təmin edilir və ediləcəkdir. Bütün mənzillər
yüksək keyfiyyətlə tikilib və avadanlıqla təmin
olunub.
2018-ci ildə keçirilən prezident
seçkilərindəki qələbəsindən sonra
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı ilk
fərmanı xatırlatmaq istərdim. Şəhid hərbi
qulluqçuların ailələrinə 11 min manat
birdəfəlik ödəmənin verilməsini nəzərdə tutan
bu fərman kövrək qəlbli insanların sosial
müdafiəsinin daha da möhkəmləndirilməsi
istiqamətində atılan ən mühüm addımlardan
biridir. Həm də ölkə vətəndaşlarının rifahının
yüksəldilməsinə yönələn humanizm
prinsiplərinə sadiqliyin nümunəsi kimi qəbul
edilməlidir.

Çingiz QƏNİZADƏ,
Demokratiya və İnsan Hüquqları
Komitəsinin sədri,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

8 dekabr 2020-ci il, çərşənbə axşamı

Vətən müharibəsinə oğlu və qardaşı ilə birlikdə
yollanan şəhid mayor Şahlar Cəfərovun döyüş yolu

AZƏRTAC xəbər verir ki, 44 günlük zəfər yürüşü zamanı döyüşlərdə
iştirak edən Cəfərovlar ailəsi öz
qəhrəmanlığı ilə seçilib. Qismən
səfərbərlik zamanı bu ailədən ehtiyatda olan zabit Şahlar və Bahadur
Cəfərov qardaşları və Şahların oğlu
Seyfi Cəfərli olmaqla üç nəfər vətənin
keşiyini çəkməyə yollanır. Fərqli
cəbhələrdə düşmən təxribatına qarşı
həyata keçirilən döyüşlərdə iştirak
edirlər. Onlar vətəni işğaldan azad
etdikdən sonra geriyə 1 şəhid, 2 döyüşçü olaraq qayıdıb.
Şəhid atası Fəzail Cəfərov bildirib
ki, onun ən böyük arzusu hərbçi
olmaq idi: “Bu, mənə qismət olmadığı
üçün övladlarımı hərbçi olmağa sövq
etdim. Bu istəklə hər iki oğlum hərb
sənətinə yollandı. Əvvəlcə böyük
oğlum Şahlar, daha sonra Bahadur
ali hərbi məktəbə daxil oldu. Onlar
müxtəlif hərbi hissələrdə vətənə
xidmətlərini yerinə yetirdilər. Müəyyən
müddətdən sonra ehtiyatda olan zabit
kimi hər an vətən üçün xidmətə hazır
oldular. Böyük övladım Şahlar 2014-ci
ildə ordudan tərxis olunub. Onun hər
zaman bir arzusu var idi - torpaqlarımızı işğaldan azad etmək. Nəhayət o,
öz arzusuna çatdı. Qismən səfərbərlik
zamanı öncə övladını yola saldı,
sonra özü döyüşlərə yollandı. Onun
döyüş yolu Füzuli istiqamətindən başlayıb. Hadrut istiqamətində öz taboru

İyirmi səkkiz illik Vətən həsrəti hər kəsi bir yumruq
olaraq birləşdirdi. Döyüşlərdə ata, oğul, qardaş, qohum,
dost, qonşu, bir sözlə hər kəs döyüşçü yoldaşı oldu və bir
amal uğrunda döyüşdü. Elə Sabirabadın Xəlfəli kəndindən
olan Cəfərovlar ailəsi buna bariz nümunədir. Ehtiyatda
olan mayor Şahlar Cəfərov Vətən müharibəsində tək özü
yox, qardaşı və oğulu ilə birlikdə vətənin harayına yollandı.
Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüşən Cəfərovlar
ailəsindən mayor Şahlar Cəfərov şəhidlik məqamına ucaldı.
ilə birlikdə düşmənə ağır zərbələr
vurub. Hər zaman əlaqə saxladıqda
qələbə bizimlədir deyirdi”.
Şəhidin qardaşı, ehtiyatda olan
polkovnik-leytenant Bahadur Cəfərov
da qardaşının davamçısı olub. Ali
hərbi məktəbi bitirdikdən sonra
vətənin keşiyində dayanıb. 2016-cı il
Aprel döyüşlərində də iştirak edən Bahadur Cəfərov deyib ki, bir arzumuz,
istəyimiz olub, o da düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı azad
etmək: “Bu döyüşlərdə ilk çağırış
zamanı vətənin harayına yollandım.
Hərbçi olaraq hər zaman inanırdım
ki, ordumuz düşməni məhv etmək
qüvvəsindədir. Budəfəki döyüşlər də
bunu sübut etdi. Düşmən ötən bu illər
ərzində işğal olunan rayonlarımızda maneələr, minalanmış ərazilərlə
əngəllər yaratsa da, ordumuzun
birliyi, müasir silah-sursatımız və

hərbçilərimizdə olan ruh yüksəkliyi
sayəsində o maneələr darmadağın
edildi. Komandiri olduğu taborumuz düşmənə ağır zərbələr vurdu.
Düşmənin xeyli canlı qüvvəsini və
texnikasını məhv etdik və qənimət
olaraq silah-sursatlarını ələ keçirdik.
Həmin vaxt qardaşım və onun oğlu
döyüşlərdə idi. Elə döyüşlər zamanı
qardaşımın şəhid olması xəbərini
aldım. Bütün şəhidlər mənim qardaşımdır. Şəhidlik böyük zirvədir. Hər
birimiz vətənimiz uğrunda canımızdan
keçməyə hazır idik”.
Atasının onun üçün həm komandir, həm də dost olduğunu söyləyən
Seyfi Cəfərli deyib: “Biz hər zaman onun davamçısı olmaqda fəxr
etmişik. O, özü necə vətənpərvər
idisə, mən və qardaşımı da vətən
sevgisi ilə böyütdü. Hər birimiz bir
amal uğrunda döyüşə yollandıq.

Döyüş yolum Cəbrayıl istiqamətində
oldu. Artilleriyada xidmət edirdim.
Düşmənə ağır zərbələr endirdik,
müxtəlif texnikalarını sıradan çıxardıq,
komanda müşahidə məntəqələrini
yerlə-yeksan etdik. Döyüşlər zamanı
atamın şəhidlik məqamına ucaldığını
öyrəndim. Hər birimiz döyüş yolunun
ən uca məqamının şəhidlik zirvəsi
olduğunu yaxşı bilirik. Bu məqam
mənə qismət olmadı, amma atam
şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bu gün tək
atamla deyil, bütün şəhidlərimizlə fəxr
edirəm. Çünki torpaqlarımızın azad
edilməsi uğrunda onların qanı axıb,
biz hər zaman şəhidlərə borcluyuq”.
Şəhidin kiçik övladı Səməndər
Cəfərli bildirib ki, ata itkisi ağır olsa
da, digər tərəfdən onun üçün qürur
yeridir: “Vətənpərvərlik hissini atamdan öyrənmişəm. Hər zaman bizə
söyləyərdi ki, vətənpərvər, təhsilli
olun, dövlətə, millətə xeyirli övlad
olaraq yetişin”.
Tarix fakültəsinin tələbəsi olan
Səməndər daha sonra sözlərinə
əlavə edərək deyib ki, tariximiz qəhrəmanlarla zəngindir. Bu
döyüşlərdə igid oğullar vətənin harayına yollandı. Qəhrəmanlarımız bir
daha sübut etdi ki, torpaqlarımız uğrunda hər zaman canından keçməyə
hazır olan igidlər var.

İrəvanda qarşıdurma
getdikcə daha da güclənir
Müzəffər Ali Baş Komandanımızın
rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan Ordusu
30 ilə yaxın davam edən Qarabağ problemini həll etdi və Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünə qovuşdu. Münaqişənin
tamamilə Azərbaycanın maraqlarına uyğun gerçəkləşməsi Ermənistanda dərin
siyasi çatlar yaratdı.
Hazırda məğlub ölkədə dövlət
institutları demək olar ki, fəaliyyətlərini
dayandırıb. Nikol Paşinyan öz nüfuzunu
tamamilə itirib və Ermənistan vətəndaş
müharibəsi ərəfəsinə daxil olub.
Belə bir şəraitdə yuxarıda adları
çəkilən keçmiş rəhbərlər ölkədə aktiv
siyasi proseslərə qoşulublar. Maraqlı cəhət isə odur ki, onlar yenə də
Qarabağ kartından istifadə etməyə
çalışır, hakimiyyətə gəlməklə indiki
baş nazirdən qisas almaq, eyni zamanda, Azərbaycana qarşı təcavüzkar
siyasətlərini davam etdirmək niyyətlərini
gizlətmirlər. Ancaq anlamırlar ki, artıq
Qarabağ problemi deyilən bir anlayış
yoxdur, Ermənistanın inkişafı birbaşa
olaraq qonşuları ilə münasibətlərin
normallaşmasından asılıdır, yeni növ
münaqişə yaratmaq cəhdi, sadəcə olaraq, Ermənistanın bir dövlət kimi məhv
olmasına gətirib çıxara bilər.
Fikrimizin təsdiqi olaraq bəzi
məqamlara nəzər salaq. Əvvəla işğalçı
ölkədəki indiki duruma diqqət yetirək.
Belə ki, srağagün İrəvanda “Vətənin
xilası” hərəkatının keçirilən kütləvi
aksiyasında hərəkatın rəhbəri Vazgen
Manukyan tərəfdarlarının baş nazir
Nikol Paşinyanın istefası tələblərini
mitinqə gələnlərin diqqətinə çatdırıb.
Daha sonra aksiya iştirakçıları paytaxtın
hökumət bağına tərəf hərəkət edərək,
burada Paşinyanla görüşüb ona mitinqin bəyanat mətnini veriblər. Bəyanatda
Paşinyanın 3 gün müddətində qərar
qəbul edib istefa verməsi təklif olunub,
əks təqdirdə kütləvi aksiyaların dayandırılmayacağı bildirilib.
News.am saytının yazdığına
görə, V. Manukyan mitinq zamanı
jurnalistlərə söyləyib ki, Paşinyan 2 il
yarım müddətdə elə yanlış işlər görüb
ki, onları düzəltmək üçün illər lazım
olacaq. Onun siyasəti Ermənistanı diz
çökdürüb.
Ermənistanın üçüncü prezidenti
Serj Sarkisyanın N. Paşinyana ittihamı

E

danışıqlar prosesini yalnız təslimçilik
istiqamətində aparmısan. Halbuki
səndən də əvvəl kompromis variantlar
var idi. Amma heç kim o kompromislərə
getmədi. Sən isə təslimçiliyə üz tutdun.
Təbii ki, Paşinyanın Serj Sarkisyana
cavabı çox gecikməyib. Ermənistanın

rmənistanın keçmiş rəhbərləri Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan hakimiyyətdə olduqları dövrdə Azərbaycanın dinc
sakinlərinə qarşı qətllər törətətməklə bərabər, öz xalqına
qarşı da qəddarlıqları ilə hərbi cinayətkarlar, canilər kimi yadda
qalıblar. Bu, həm də o deməkdir ki, Ermənistana 20 il müddətində
bu cür kriminal şəxslər rəhbərlik ediblər. Ermənistanın hazırda
düşdüyü rəzil durumun səbəbkarları da indiki baş nazir Nikol
Paşinyanla bərabər, məhz onlardır.

isə daha çox diqqət çəkib. Sabiq
prezident deyib: “Qarabağ problemi
ilə bağlı danışıqlar prosesi haqqında
hamı danışsa da, Paşinyan susmalıdır. Onun fikir söyləməyə haqqı
yoxdur. Paşinyan özünü “təhsilli” və
“konstruktiv” kimi göstərsə də, savadsızdır, idarəetmə qabiliyyəti yoxdur,
müddətdə aparılan danışıqlar prosesi
də göstərdi ki, müzakirələrin məna və
məqsədindən xəbərsizdir. İndiyədək
yalnız Azərbaycanın mənafeyindən çıxış
edir...”.
Sabiq prezident daha sonra
Paşinyana müraciətlə bildirib ki,
sən qorxaqlara xas manipulyativ
hiylələrlə həyasızcasına yalan danışıb tarixi saxtalaşdıra bilsən də,
biabırçı məğlubiyyətini ört-basdır edib
məsuliyyətdən müvəqqəti yayınsan da,
həqiqəti dəyişə bilməyəcəksən. Son
iki il yarımda Qarabağ münaqişəsi ilə

baş naziri xalqa müraciətində özündən
əvvəlki rəhbərləri sərt şəkildə ittiham
edib. Paşinyan deyib ki, beynəlxalq
ictimaiyyətin Ermənistana münasibəti
2020-də deyil, 25 il əvvəl formalaşıb:
“Dağlıq Qarabağın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində mübahisələndirilmə 25 il
əvvəl yaranıb. Həmin vaxt Ermənistan
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən işğalçı
kimi tanınmağa başlayıb. Son iki ildə
isə biz bundan çıxmağa çalışsaq da
alınmayıb.
Bizi günahlandırırlar ki, müharibə
Ermənistanın diplomatik uğursuzluğu
nəticəsində baş verdi. Heç kəs soruşmur ki, Ermənistan nə vaxt Qarabağ
məsələsində diplomatik uğur qazanıb?
1995-ci il ATƏT-in Lissabon sammiti uğurlu diplomatiya idimi? Halbuki
birinci Qarabağ savaşından dərhal
sonra beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq

Qarabağ probleminin Azərbaycanın
tərkibində həll edilməsi barədə mövqe ortaya qoydu... Bəlkə 1998-ci ildə
“ümumi dövlət” prinsipi masada olarkən
7 rayonun qaytarılması və Dağlıq
Qarabağın Azərbaycanın tərkibində
olması barədə dəqiq göstərilən tələb
əsasında müzakirə aparılması diplomatik uğur idi? Yoxsa, 1999-cu ildə
ATƏT-in İstanbul memorandumunda
konfliktin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həllinin nəzərdə tutulması
diplomatik qələbə sayılır?”
Paşinyan daha sonra istər Madrid
prinsiplərində, istərsə də Kazan danışıqlarında əsas məqamın Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü olduğunu diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda, 25 il ərzində bütün
beynəlxalq sənədlərdə Azərbaycanın
ərazilərinin işğal olunduğu faktının
dəqiqliklə göstərildiyini vurğulayıb.
Buradan aydın görünür ki, İrəvanda
qarşıdurma getdikcə güclənir. Tərəflər
bir-birini ittiham edir. Ermənistanın birinci prezidenti Levon Ter-Petrosyan isə
müxalifətin baş nazir postuna namizəd
irəli sürdüyü Vazgen Manukyanın
mitinqdə “Paşinyan nə qədər tez istefaya getsə, onun üçün bir o qədər yaxşıdır, əks halda, qəzəblənmiş xalq onu
parçalayacaq” sözlərini şərh edərkən
deyib: “Əgər bu, sadəcə söz olsaydı,
ciddi narahatlıq yaratmazdı. Ancaq Manukyanın tərəfdarları olan və baş nazirin
iqamətgahını mühasirəyə alan çoxminlik
kütlə açıq şəkildə zorakılığa hazırlaşır
ki, bu, doğrudan da təhlükəlidir”.
Levon Ter-Petrosyan N.Paşinyanın
mövqeyini də təhlükəli sayıb. O, baş
nazirin son çıxışında istefanı rədd
etməsi ilə bağlı ritorikasının konfrantasiyaya hazırlığa işarə olduğunu bildirib: “Hər ikisinin – Vazgen Manukyan
və N.Paşinyanın parlamentə basqın
təcrübələri var – birinci 1996-cı ildə,
ikinci 2018-ci ildə bu əməlləri törədib.
Əgər 2018-ci ildə Sarkisyanın Respublikaçılar partiyası Nikola güzəştə getdisə,
Paşinyanın indiki davranışları göstərir
ki, o, ən xırda güzəştə də hazır deyil”.
Levon Ter-Petrosyan Paşinyanın
istefaya daxili toqquşmalarla deyil,
konstutision mexanimzlərlə getməsinin
zəruriliyini də xatırladıb. O, ölkədə
vətəndaş müharibəsi baş verməməsi
üçün xalqa çağırış edərək, insanları
hakimiyyətin və müxalifətin provokasiyalarında iştirakçı olmamağa çağırıb: “Əks
təqdirdə, respublikada prosesin belə
davam etməsi Ermənistan dövlətçiliyinin
sonuna gətirib çıxaracaq”.

“Xalq qəzeti”
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ünyanın nüfuzlu
media orqanları 44
günlük şanlı Vətən
müharibəsindən sonra
Azərbaycanın qələbəsi,
ərazi bütövlüyünün bərpası
və bundan sonra atılacaq
addımlardan yazır. 
ABŞ-ın “Associated Press”
informasiya agentliyi
“Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
ətrafındakı rayonlarını
tamamilə geri qaytarıb”
sərlövhəli məqalə yayımlayıb.
Məqalədə vurğulanır ki,
Azərbaycan dekabrın 1-də
işğal altında olan rayonlarının
geri qaytarılması prosesini
başa çatdırıb.

Xarici mətbuat Qarabağdan yazır
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
xalqa müraciətində ərazilər üzərində nəzarətin
bərpa edilməsini tarixi qələbə adlandırması
xüsusi vurğulanır: “Biz hamımız bir arzu ilə
yaşamışıq və bu arzunu həyata keçirmişik. Biz
döyüş meydanında, siyasi müstəvidə qələbə
qazanmışıq və bu qələbə ölkəmiz üçün yeni
dövr açır. Bu dövr inkişaf, təhlükəsizlik, tərəqqi
dövrü olacaq”.
Məqalədə Azərbaycanın tərkib hissəsi
olan Dağlıq Qarabağ regionunun ona bitişik
geniş ərazilərin 30 il bundan əvvəl işğal etdiyi
göstərilir. Agentlik bildirir ki, sentyabrın 27-də
başlamış 44 günlük amansız döyüşlərdən
sonra Azərbaycan Ordusu erməni silahlı qüvvələrini darmadağın edərək, Dağlıq
Qarabağın dərinliklərinə qədər irəliləyib.
Nəticədə Ermənistan Rusiyanın vasitəçiliyi
ilə sülh bəyanatını imzalamağa məcbur olub.
Noyabrın 10-dan qüvvəyə minmiş bəyanata
əsasən, Dağlıq Qarabağ ərazisinin böyük
hissəsi Azərbaycana qaytarılıb. Bundan başqa,
Ermənistan separatçı region ətrafındakı bütün
rayonların Azərbaycana qaytarılmaslı ilə bağlı
öhdəlik də götürüb.
Məqalədə, həmçinin Prezident İlham
Əliyevin işğaldan azad edilmiş əraziləri
bərpa edilməsi ilə bağlı fikirlərinə yer ayrılıb:
“Azərbaycan xalqı yenə də birləşərək, dağıdılmış bu şəhərləri, kəndləri bərpa etmək üçün
əlindən gələni edəcək. Biz bundan sonra böyük
və qürurlu xalq kimi yaşayacağıq”.
Məqalədə vurğulanır: “Noyabrın 10-da imzalanmış birgə bəyanat Azərbaycanda bayram
əhval-ruhiyyəsi yaratdısa, Ermənistanda kütləvi
etiraz aksiyalarına səbəb olub. Minlərlə erməni
küçələrə çıxaraq baş nazir Nikol Paşinyanın
istefasını tələb edir.”

27 il əvvəl ailəsi ilə birlikdə Laçından
didərgin düşmüş 56 yaşlı Qurban Həsənovun
dogma rayonuna qayıtmaq arzusu da
məqalədə öz əksini tapıb: “Mən və ailəm doğma kəndimizə qayıtmağı arzulayırıq. Qayıtmağı
necə çox istədiyimizi ifadə etmək üçün söz
tapa bilmirəm. Mən müəlliməm və orada uşaqlara coğrafiyanı öyrətmək istəyirəm”.
Fransanın “France 24” kanalı Laçın rayonunun Azərbaycana təhvil verilməsi ilə bağlı
reportaj hazırlayıb. Qeyd edilir ki, Azərbaycan
Ordusunun bölmələri 10 noyabr tarixli razılaşmaya əsasən, dekabrın 1-də Ermənistanın
Bakıya təhvil verdiyi Laçın rayonuna daxil olublar. Vurğulanır ki, Ermənistanın şərq sərhədi
boyunca uzanan, hazırda qarla örtülmüş dağlıq
Laçın rayonu daha çox eyniadlı dəhlizii ilə
tanınır. Bu dəhliz Rusiya sülhməramlılarının
nəzarətindədir.
Reportajda rayonda qeyri-qanuni
məskunlaşdırılmış erməni ailələrin evləri
dağıdılması, infrastrukturu məhv etmələrindən,
eləcə də kişilərin ağacları belə, kəsərək odun
şəklində özləri ilə aparmalarından bəhs edilir.
“France 24” münaqişənin tarixinə ekskurs
edərək, 1993-1994-cü illərdə müharibə
nəticəsində azərbaycanlı əhalinin bu yerləri
tərk etmələrini – köçün əks istiqamətdə
olduğunu xatırladır.
“Euronews” telekanalının çəkiliş qrupu bu il
oktyabrın 3-də Azərbaycan Ordusunun erməni
işğalından azad etdiyi Suqovuşanı ziyarət
edərək oradan reportaj hazırlayıb. Reportajda
məcburi köçkünlərdən biri, 27 il əvvəl kəndini
tərk etməyə məcbur olmuş Xaliq Hümbətov
da çəkiliş qrupu ilə doğma kəndinə gedib.
O, Suqovuşanı tərk edərkən qarşılaşdıqları
erməni vəhşiliyindən danışıb və doğma yerlərə
qayıdarkən sevinc göz yaşlarını güclə saxlayıb.
Azərbaycandakı aşkenazi yəhudilərinin
baş ravvini Şneor Seqalın “Azərbaycandakı
xristian irsi ilə bağlı narahatlıq əsassızdır”
sərlövhəli məqaləsi İsveçrənin “Tribune de
Geneve” nəşrində işıq üzü görüb. Müəllif uzun
illər erməni silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında
olmuş ərazilərdəki minlərlə xristian kilsəsinin,
monastırının, qəbiristanlıq və digər mədəniyyət
abidələrinin taleyinə toxunub. O, guya işğaldan
azad edilmiş Azərbaycan rayon və kəndlərində
mövcud olan tarixi xristian abidələri və
kilsələrinin guya “təhlükə”də olmasının əsassız
olmasını təkzibolunmaz faktlarla əsaslandırıb.
O yazır: “Mənim üçün mədəniyyətlərin və
dinlərin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan
dünyanın etnik müxtəlifliklərin, dini qarşıdurmaların baş alıb getdiyi dövrdə müxtəlif
mədəniyyətlərin, dinlərin birgəyaşayışı,
qorunması baxımından çox zəngin ölkədir, əsl
oazisdir. Gəlin, yəhudi təcrübəsinə, xüsusilə
bir vaxtlar bütün Qafqazda geniş yayılsa da,

sonradan yalnız bu regionda məhdud sayda
yaşamaqda olan dağ yəhudilərinin təcrübəsinə
nəzər salaq. Son onilliklər ərzində baş vermiş
müharibələr zamanı bir çox yəhudi cihadçıların
hücumlarına məruz qalıb, qətlə yetirilib və s.
Azərbaycanda onlar rifah içərisində yaşayırlar.
Azərbaycanda 25 min nəfərlik yəhudi icması
yaşayır və bu, ən böyük yəhudi icmalarındandır. Onların təxminən 15 mini məhz dağ
yəhudisidir.”
Məqalədə Bakıda sinaqoqlar, kilsələr və
məscidlərin sərbəst fəaliyyəti, təmiri və qorunub saxlanması xüsusi qeyd edilir.Müəllif 2002ci ildə Papa II İohan Pavelin Bakıya səfərindən
sonra dövlətin kiçik katolik camaatımıza
bir hissəsi ölkə müsəlmanları və yəhudiləri
tərəfindən maliyyələşdirilən kilsənin tikilməsi
üçün torpaq sahəsi ayırması barədə məlumat
verib: 2016-cı ildə həmin kilsədə ibadət etmiş
Papa Fransisk Azərbaycandakı müsəlmanlar,
xristianlar və yəhudilər arasındakı əlaqələrə
heyran qalmışdı. O, Prezident İlham Əliyev və
hökumət nümayəndələrilə görüşündə demişdi:
“Bu münasibətlər dinc, yanaşı yaşamaq üçün,
dünyada sülh üçün böyük əhəmiyyət daşıyır”.
Bu, müxtəlif konfessiyalardan olan insanlar arasında səmimi münasibətlərin davam
etdirilməsinin, ümumi rifah üçün qarşılıqlı
hörmət və əməkdaşlıq şəraitində davranılmasının mümkünlüyünü göstərir.”
Məqalədə Azərbaycanın dini irsi qoruyub
saxlamaq və bərpa etmək ənənəsinin yalnız onun sərhədləri ilə məhdudlaşmadığına
toxunulur və Azərbaycan mədəniyyətinin
beynəlxalq miqyasda təbliği olan Heydər Əliyev
Fondunun bütün dünyada xristian abidələrinin
və nümunələrinin bərpasına böyük töhfələr
verməsindən söhbət açılır.
Buna nümunə olaraq Vatikanda Müqəddəs
Pyotr Kilsəsinin Bazilikasındakı barelyefin,
Romada Müqəddəs Sebastian katakombalarının, həmçinin Strasburq Kafedral Kilsəsinin
XIV əsrə aid olan vitrajlarının bərpası qeyd
edilir. Müəllif yazır: “On illərdir davam edən
müharibələr zamanı, təəssüf ki, çox sayda
xristian və digər dinlərin abidələri məhv edilib.
Amma mən Ermənistanın işğalı altında olan
müsəlman evlərinin və qəbiristanlıqlarının
dağıdıldığı haqqında oxuduqda kədərlənirəm.
Bəzi hesablamalara görə, həmin ərazilərdə 100
mindən çox artefakt sərgiləndiyi muzeylərlə
birlikdə məhv edilib. Bir məscidin təhqir olunması ilə müsəlman dünyasını qəzəbləndirən
dəhşətli bir hadisəni də xatırlayıram.”
Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Qüdsi
Osmanovun “Allahın evinə necə əl qaldırmaq
olar?” sərlövhəli məqaləsi Moldovanın nüfuzlu
“Tribuna”, “Noi”, “İPN” və “Deschide” xəbər
agentliklərində yayımlanıb.
Məqalədə ermənilərin müharibə başa çatdıqdan sonra xristian kilsələri və abidələri mövzusunda isterikaya başladıqları, bütün gücləri
ilə müxtəlif ölkələri və beynəlxalq təşkilatları
azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarında xristian
abidələrinin məhv edilməsi məsələsinə inandırmağa çalışdıqları bildirilir.
Səfir məqaləsində ermənilərin bəhs etdikləri
bütün tarixi və dini məbədlərin burada qədim
zamanlardan bəri yaşamış albanlara məxsus
olduğunu, ermənilərin bu ərazilərə 1828-ci
ildən sonra Rusiya imperiyası tərəfindən
köçürüldüyünü və Qafqazda tarixi kökləri
olmayan ermənilərin burada yaşadıqlarına
dair süni şəkildə izlər yaratmaq məqsədilə
alban abidələrinin özününküləşdirilməsi və milli
mənşəyinin dəyişdirilməsi yolunu seçdiklərini
qeyd edir. Məqalədə tarixin saxtalaşdırılmasının əsl cinayət olması qeyd edilir.
Türkiyə mediası Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən noyabrın 8-inin
Zəfər Günü elan edilməsi və Bakının parada
hazırlaşmasını geniş işıqlandırır.
Türkiyənin “Milliyyət” qəzeti “Ərdoğan
Azərbaycana gedir! Qarabağ Qələbə tədbirində
iştirak edəcək” sərlövhəli məqalə dərc edilib.
Bildirilir ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dekabrın 10-da Bakıda təşkil ediləcək Qələbə paradında iştirakı
nəzərdə tutulur. Məqalədə, həmçinin bundan
sonra Zəfər Gününün noyabrın 8-də qeyd
ediləcəyi vurğulanır.
“Sabah” qəzeti Naxçıvanla Azərbaycanın
birbaşa quru yolu bərpa edildikdən sonra Orta
Asiya ilə iqtisadi kommunikasiya əlaqələrinin
əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Orta Asiyada
yerləşən ölkələrlə ixracat fəaliyyəti ilə məşğul
olan iş adamları bildiriblər ki, Naxçıvan dəhlizi
sayəsində Ərzurum, Qars, Ərdahan, Ağrı və
İğdırda 160 milyon dollar dəyərində ixracat
5 milyard dollara çıxacaq. Türkiyənin bir sıra
bölgələrinin rəsmi şəxsləri “Sabah” qəzeti”nə
açıqlamalarında Naxçıvanı Azərbaycanın əsas
hissəsi ilə birləşdirən yolun iqtisadi baxımdan
yüksək qiymətləndiriblər. Bildirilib ki, bu yol
reallaşarsa, Türkiyədən Orta Asiyaya əlverişli
şəraitdə yükdaşımaları həyata keçiriləcək.
Qəzet bildirir ki, ilkin olaraq, inşaat materiallarının Türkiyədən bu yolla daşınması nəzərdə
tutulur.
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bidəyə çevrilərək millətə qayıdan insanlar həmişə bizə həm çox
yaxın, həm də məsafəcə sanki xeyli uzaq görünürlər. Üzeyir bəy,
Qara Qarayev zamanca zahirən bizdən çox aralı deyillər.
Amma həm də onlar o qədər möhtəşəmdirlər ki, sanki elə əsrlərlə
bu xalqla birgə olublar. Onları bizə vaxtca yaxın göstərənsə yalnız hər
gün bizimlə olan solmaz əsərləri deyil, həm də körpü insanlardır.
Bəstəkar Tofiq Bakıxanov Üzeyir bəyin, Qara Qarayevin abidəsi
önündə dayananda, əlbəttə ki, bizdən fərqli hisslər keçirir. İllərlə
çalışdığı Musiqi Akademiyasına hər gələndə o, Üzeyir bəyin abidəsi ilə
hər dəfə canlı insanla üz-üzəymiş kimi salamlaşır.

Tofiq müəllim bu yaşında da piyada
gəzməyi xoşlayır.
Buradan, Musiqi Akademiyasından
az aralıda Qara Qarayevin abidəsidir.
Həmin abidənin yanından keçərkən də
Tofiq Bakıxanov hər başını qaldıranda
hamımız kimi sadəcə klassikin heykəlini
görmür. Dönüb olur tələbə, yeni başlayan yolunda ustadının daimi qayğılarını,
nəvazişini duyan gənc bəstəkar.
Tofiq müəllim varlığıyla, xatirələriylə
həm onları yaşadır, həm daim o sevimli
mühitin dalğasında olduğundan özü də
cavan qalır, həm də və daha mühümü –
bizi o ölməzlərin çağdaşlarına çevirir.
Üzeyir bəyi də, Qara Qarayevi də
onun yaddaşının bələdçiliyi ilə büsbütün
yeni görüm bucağından seyr edə, tamam
yeni və sevimli çalarlarıyla görə bilirik.
1938-ci ili yada salır. Üzeyir bəy
Moskvadan, SSRİ paytaxtında keçirilən
Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti
ongünlüyündən yenicə qayıdıb. SSRİ
Xalq artisti kimi, “Koroğlu”nun zəfəri ilə
qayıdıb.
Üzeyir bəygillə qonşu olublar. Əhməd
Bakıxanovgil yaşayıb Zərgərpalanda,
Üzeyir bəy keçmiş Ketsxoveli, indiki
Şamil Əzizbəyov küçəsində. Get-gəlləri
varmış.
“Bir gün Üzeyir bəy atama deyir
ki, Bakıda da, rayonlarda da musiqi
məktəbləri çoxdur, hamısında da tar,
kamança sinifləri. Milli musiqi alətlərində
yaxşı çalanlarımız da nə qədər desən.
Ancaq Avropa musiqi alətləri sarıdan
kasadlıqdır. Sənin 3 övladın var. Gəl
onların hərəsini bir Avropa musiqi aləti
üzrə yönəldək. Beləliklə, Üzeyir bəyin
məsləhəti ilə atam məni skripka, qardaşım Məmmədrzanı violonçel, bacım
Zivəri fortepiano sinfinə qoydu”.
Bunu da Tofiq müəllim həmin
mənzərəni lap gözümüzün qarşısına gətirərək söyləyir ki, 1941-ci ildə
müharibə başlananda konservatoriya indiki Fəvvarələr meydanında birmərtəbəli
binada yerləşirdi. Mən musiqi məktəbinin
3-cü sinfində məşhur skripka müəllimi Nison İliç Simberovdan (1892–1988) dərs
alırdım. O, 1916-cı ildə Bakıya Xarkovdan Üzeyir bəyin dəvəti ilə gəlmişdi.
Üzeyir bəy çox vaxt həm konservatoriyada tələbələri, həm də musiqi
məktəbi şagirdlərinin verdiyi konsertlərə
baş çəkər, birinci sırada oturub qulaq
asardı. Mən 3-cü sinifdə olanda yenə
belə konsertlərdən biri idi. Skripkada
ilk dəfə Üzeyir bəyin qarşısında “Leyli
və Məcnun” operasından “Axşam oldu”
mahnısı və Rubinşteynin bir melodiyasını
çaldım. Üzeyir bəy məni təriflədi, amma
bunu da dedi ki, çalış texniki cəhətdən
daha mürəkkəb əsərlərdən də ifa elə”.
Üzeyir bəyin surəti Tofiq müəllimin
yaddaşına, qəlbinə elə dərindən sirayət
edib ki, bu yaşında da o dahi insanı
anarkən sanki dönüb olur yeniyetmə,
sənətdə ilk addımlarını atan gənc.

Nağıl eləyir ki, 1947-ci il sentyabrın
27-də Bakıda, Opera və Balet Teatrında
Nizami Gəncəvinin müharibə ilə əlaqədar
təxirə salınmış 800 illik yubileyi təntənə
ilə qeyd olunarkən böyük bayram konsertinin ifaçıları arasında onun da adı
varmış.
Onillik musiqi məktəbinin şagirdi
Tofiq Bakıxanov səhnəyə çıxır, Belçika
bəstəkarı Anri Vyotanın (1820–1881)
“Skripka üçün konsert”ini ifa edir və gözəl

Bir dəfə yenə mükafatın onlara nə
vaxt veriləcəyini nigaranlıqla xəbər alanda dedim ki, Tofiq müəllim, niyə darıxırsınız, bir az tez – bir az gec, verəcəklər də,
məgər mükafat görməmisiniz indiyədək?
“Sən nə danışırsan?! Axı bu, Üzeyir bəyin adına olan mükafatdı! Bəlkə
kimsə o mükafatı alacaq, aparıb evində
qoyacaq bir tərəfdə. Mən isə yaxamdan
asacağam. Mən 70 il əvvəl də Üzeyir
Hacıbəyov mükafatını almışam, indi
də qismət olub. Ustadımın, mənim və
ailəmizin taleyində xüsusi yeri olan bir
ölməz şəxsiyyətin mükafatına layiq
görülməkdən böyük nə xoşbəxtlik olar!”
...Evləri daim musiqi ocağı olmuşdu. Əhmədxan Bakıxanovun mənzilinə
köhnə şairlər, xanəndələr, çalğıçılar da
tez-tez gələrdi, cavan bəstəkarlar, ifaçılar
da.
Ağabacı Rzayeva, Hacı
Xanməmmədov, Süleyman Ələsgərov,
Əşrəf Abbasov, Arif Məlikov, Nəriman
Məmmədov kimi cavan bəstəkarlar
məsləhət almaqçün Əhmədxan ustada

mədəniyyətinin şərəfli tarixinin
hadisələrini, simalarını bugünün insanlarının hisslərində, düşüncələrdə diri olaraq
yaşatsın.
Tofiq Bakıxanova bu cavabdehlik
duyğusunu həvalə etmiş ilk böyük qüvvə
onun daşıdığı soyad, həmin şəcərənin
nəcib ənənələridir.
XXI əsrin artıq ikinci onilinin başa
çataraq təzə onilinin gəldiyi, yeni minilliyin asta-asta yaşa dolduğu bu tarix
kəsiyində Azərbaycan musiqisinin canlı
klassiklərindən olan Tofiq Bakıxanov
şəxsiyyəti, təsirinin əhatəsi və işığı
ilə yalnız övladı olduğu Bakıxanovlar
nəslinin deyil, qırılmaz tellərlə bağlandığı
digər şöhrətli nəsillərimizin də gözlərimiz
önündəki rəmzi, örnəyi, dərslərindən
öyrəniləsi və yaşam tərzindən ibrət
götürüləsi təmsilçisidir.
Tanıyanların əksərinin adı ilə deyil,
sadəcə “Müəllim” kimi müraciət etdiyi
tarzən Əhməd Bakıxanov 1973-cü il
martın 24-də müsahibə verirdi.
Əhmədxan ustad o düşüncələrini

Tofiq Bakıxanovun

həyat amalı
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də çalır. Yada salır ki, ifamı bitirən kimi
gözlərim zalda əyləşmiş Üzeyir bəyi
axtardı, gördüm gülümsəyir.
Bir neçə gün sonra Tofiq qəbul
imtahanlarını vermək üçün sənədlərini
konservatoriyaya təqdim edəndə yubiley
konsertindəki çıxışının mükafatını alır.
Söyləyirlər ki, Üzeyir bəy tapşırıb, sizi
konservatoriyaya imtahansız götürürük.
Və 1948-ci ilin noyabrında dahi
bəstəkarın və əziz müəllimin vəfatından
sonra təsis edilən “Üzeyir Hacıbəyov”
təqaüdünə layiq görülən ilk tələbə də
Tofiq Bakıxanov olub.
Tofiq Bakıxanov uzun ömrü boyunca çox mükafatlar alıb. Sanki o qədər
zəngin təltiflər kolleksiyasına sahib
olandan sonra yenilərini nisbətən sakit
qarşılamalısan.
Lakin belə deyilmiş. Mükafatdan
mükafata, təltifdən təltifə də fərq varmış.
2017-ci ilin aprelində Elmlər Akademiyamızın Rəyasət Heyətinin iclasında adlı
mükafatlara layiq görülən 7 nəfərin adı
çəkiləndə bu sırada Tofiq Bakıxanovun
da olduğunu eşidincə tədbirdən sonra
ona zəng vurdum. Xəbəri çatdırıb təbrik
etdim. Həddən ziyadə, uşaq kimi sevindi.
Və həmin gündən sonra tez-tez məndən
soruşurdu ki, bəs təqdimat nə vaxt
olacaq?

tez-tez müraciət edərmiş, vaxtaşırı təzə
əsərlərini də göstərərmişlər. Elə onların
söhbətlərinə qulaq asa-asa Tofiq də
kimsəyə bu barədə bir söz demədən
xırda əsərlər bəstələyərmiş.
Konservatoriyanı bitirdikdən sonra
Musiqi Texnikumunun direktoru olan
Süleyman Ələsgərov onu işə götürübmüş. Tofiq skripka üçün yazdığı kiçik
konsertləri çalmaqçün tələbələrə verirmiş. Bir dəfə texnikumda imtahan komissiyasının sədri olan bəstəkar Cövdət
Hacıyev növbəti tələbənin ifasından
sonra maraqlanır ki, bu əsərin bəstəkarı
kimdir.
Tofiq etiraf edir ki, mənimkidir, kifayət
qədər not əsəri yoxdur, ona görə boşluğu
doldurmaqçün özüm bir neçə belə əsər
hazırlamışam.
Cövdət Hacıyevin təkidi ilə həmin
əsərləri də götürüb gəlir konservatoriyanın rektoru Qara Qarayevin yanına. Qara
müəllim götürür notlardan birini, diqqətlə
baxır və qərarını verir: “Tofiq, sən mütləq
bəstəkarlıq şöbəsində oxumalısan.
Bəstəkarlıq istedadın var. Amma bunlar
həvəskar işlərdir. İstedad azdır. Həm
də bilik lazımdır. Gəl, səni öz sinfimə
götürəcəyəm”.
Canlı tarix olan Xalq artisti Tofiq
Bakıxanov sanki özünü borclu, məsul
sayır ki, ən xırda cizgiləri də unutmasın,
arxada qalmış onillərdəki Azərbaycan

bölüşəndə Novruz gəlmişdi, yeni yaz
başlanırdı. Vur-tut 2 gün sonra isə onun
sənət sevgisi ilə dolu xeyirxah ürəyi
dayanacaq və müsahibə qəzetdə artıq
Əhməd Bakıxanov həyatda olmayanda –
martın 31-də dərc ediləcək.
Ancaq böyük ustadın həmin
müsahibəsindəki axırıncı sözləri, artıq
vəfatından sonra insanlara çatan bu
fikirləri həm nəslinin və şəxsən onun
özünün keçdiyi bütöv yolun mahiyyətinə,
həm də həyatda əbədi qala bilməyin
səbəbinə, fəlsəfəsinə işıq tuturdu:
“Biz özümüzü də, taleyimizi də sənətə
bağlamışıq. Həyatda hər şey qarşılıqlı
olmalıdır baxımından sənətin də taleyi bizə bağlıdır. Ümumiyyətlə, musiqi
həyatımızda ürəkaçan hər şey, elə bil,
məni cavanlaşdırır, ömrümü uzadır”.
Bakıxanovlar nəslində millətə istedadı ilə xidmət yolunu tutanlar arasında
Əhməd Bakıxanov nə birinci idi, nə də
sonuncu. Elə Əhmədxan ustadın oğlu,
görkəmli bəstəkarımız Tofiq Bakıxanov
da bu nəciblik qatarında axırıncı deyil,
artıq bu nəslin yeni ulduzları parlamaqda, iftixar oyadan ənənələri davam
etdirilməkdədir.
Amma sirr həmin sirr, düstur həmin
düsturdur. Gərək seçdiyin məslək və
tutduğun yola qəlbən bağlı olasan,
vicdanla xidmət edəsən, bu yolda
əməyi olan başqalarının da hər uğuruna

“Bulla-dəniz” yatağında yüksək
hasilatlı yeni quyu istismara verildi

O xatirələri hər gün yaşayıram… O günləri heç
nəyə dəyişmərəm. Vətəndən danışdıqca, övladlarım
da mənimlə birlikdə, amma çox təəssüf ki, ancaq
xəyalən görə bilirdilər doğma Laçınımızı. Qəribədir,
insan harada dünyaya göz açsa da, uşaqlığı harada
keçsə də, ata-baba yurdunun həsrətini hər zaman
çəkir.

S

VIII horizont, o cümlədən kəsilişin
üstündə yatan məhsuldar layların
cari karbohidrogen doyumluluğunun
dəqiqləşdirilməsi, növbəti quyuların
qazılmasının əsaslandırılması və
optimal quyu quruluşlarının seçilməsi,
eləcə də quyu lüləsinin sabitliyinin
təmin olunmasında əvəzsiz mənbə
kimi istifadə edilir.
Cari ilin noyabr ayının sonlarında
“Bulla-dəniz” yatağında istifadəyə
verilmiş yeni istismar quyusunun
qazılmasında da məhz 91 nömrəli
quyudan əldə olunan məlumatlardan,
bu sahədə qazanılmış zəngin
təcrübədən geniş istifadə olunmuşdur.
Eyni zamanda, mövcud resurslardan
düzgün istifadə olunması, qurğuda
çalışan qazma briqadası üzvlərinin
peşəkarlığı, Kompleks Qazma İşləri
Trestinin rəhbərliyinin və mühəndis
texniki heyətinin qazma prosesinə
ciddi nəzarət etməsi və ekstremal
şəraitdə vaxtında dəqiq qərarların
verilməsi müsbət nəticə vermişdir.
Əvvəlki dövrlərdə əldə olunmuş uğurların davamı olaraq ötən ayın 28-də 5
min 786 metr dərinliyə kimi qazılmış
122 nömrəli quyuda 139,7 x 168,3 x
177,8 millimetrlik istismar kəməri 616
atmosfer təzyiqdə kipliyə yoxlanılmış
və quyu müvəffəqiyyətlə qazmadan
qurtarmışdır. Dekabr ayının 3-də isə
quyu sınaq mənimsəmə işləri üçün
təsdiqlənmiş tamamlama planına
uyğun olaraq 5494-5506 metr intervalında perforasiya olunaraq yüksək
hasilatla mədənçilərə təhvil verilmişdir.
Qeyd edək ki, Bakı arxipelağın-

da kəşf olunmuş yataqlar içərisində
karbohidrogen zənginliyi və gələcək
axtarış-kəşfiyyat işlərinin perspektivliyi baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edən “Bulla-dəniz” yatağı çox
mürəkkəb geoloji-tektonik quruluşa
malikdir. Karbohidrogen ehtiyatlarının toplandığı məhsuldar qat
çöküntülərinin çox dərinliklərində
yerləşməsi, anomal yüksək lay və
məsamə təzyiqlərinin mövcudluğu,
qazma prosesinin aparılmasında mühüm rol oynayan qazma məhlulunun
ekvivalent sıxlıq pəncərəsinin dar
olması, stratiqrafik kəsilişində böyük
sərtliyə malik süxurların yerləşməsi,
az dayanıqlı və dəyanətsiz təbəqələrin
olması qazma işlərinin daha da
mürəkkəb şəraitdə aparılmasına
gətirib çıxarır. Bütün bunlar nəzərə
alınaraq 122 nömrəli özüldə qazma
işləri ABŞ və Çin Xalq Respublikasından alınmış, müasir texniki-texnoloji
tələblərə cavab verən, “Top Drive”
mexanizmi ilə təchiz olunmuş, böyük
yükqaldırma qabiliyyətinə malik, dünya
qazmaçılarının son nailiyyətlərindən
olan müasir ZJ 70 D qazma qurğusu
ilə həyata keçirilirmişdir. Həmçinin quyuda ən müasir qazma alətinin tutulma
ehtimalı minimum olan karbohidrogen
əsaslı qazma məhlulundan, qaz-

nəhənglərin ortaq gücü ilə mükəmməl
bir musiqi tədrisi şəbəkəsi yaratmaqla,
lap əvvəldən yeni pərvəriş tapan müasir Azərbaycan bəstəçiliyi və ifaçılığına
Şərq–Qərb vəhdətini başlıca ülgü olaraq
müəyyənləşdirməklə, qabiliyyətli gənclərə
bir övlad sevgisi ilə yanaşaraq, onları sonsuz qayğıkeşliklə yetişdirməklə millətimizə
misilsiz bir yol bağışladı. Həmin yolu etibarlı şagird kimi irəlilədənlər, Üzeyir bəyə
məhəbbəti və onun dərslərinə sədaqəti
ömrü boyu ləyaqətlə davam etdirənlər
sırasında bəstəkar Tofiq Bakıxanovun uca
yeri ayrıcadır.
Onun musiqimizin ən müxtəlif forma
və janrlarındakı çoxsaylı əsərləri – 8
simfoniyası, 6 simfonik poeması, 5
simfonik muğamı, 26 sonatası, müxtəlif
musiqi alətləri üçün 26 konserti, 9 fuqası, 5 prelüdü, silsilə uşaq pyesləri, 100dən artıq mahnı və romansı, 3 musiqili
komediyası və digər bəstələri çoxrəngli,
çoxçalarlı cazibədar bir palitra yaradır
ki, lap çoxdan həm daim zövq ala-ala
dinlənilmək, həm də diqqətlə öyrənilmək
haqqı qazanıb. Hətta elə musiqi
hadisələri var ki, onlar Azərbaycan
bəstəçiliyində məhz Tofiq Bakıxanovun adı ilə bağlıdır. Sonata janrı
musiqimizdə Tofiq müəlliməcən də vardı. Fəqət viola üçün sonataların ilklərini
yaratmaq və bu janrın bəstəçiliyimizdə
təkanvericisi olmaq şərəfi Tofiq Bakıxanova məxsusdur.
Bu zəngin yaradıcılıq haqqında çox
məqalələr, kitablar yazılıb, yeni araşdırmalar da hökmən olacaq.

Yaradıcılığında səliqəli olduğu kimi,
həmin əsərlərin hər biri haqqında illərcə
qələmə alınmış böyüklü-kiçikli yazılara, hazırlanmış verilişlərə, aparılmış
çəkilişlərə, edilmiş çıxışlara da Tofiq
Bakıxanov ilk gəncliyindən eyni dərəcədə
həssas münasibət bəsləyib, hamısını
toplayıb, sistemləşdirib.
Ona görə də Tofiq Bakıxanovun
bir xəzinə sayıla biləcək arxivinə daxil olunca həm onun yaradıcılığının
bütöv mənzərəsini bir oturuma seyr
etmək, həm də bu çoxqanadlı yaradıcılığın son 60 ildən artıq müddət
boyunca musiqişünaslıq, ziyalılığımız, bəstəkarın müəllimləri, musiqiçi
həmkarları, sənət dostları tərəfindən
necə qiymətləndirilməsinə şahid olmaq
mümkündür.
Bu yaradıcılıq bütün yönləriylə
maraqlıdır. Lakin Tofiq Bakıxanovun
çoxcəhətli yaradıcılığında özəl yer tutan
bir üçlük var ki, yalnız bəstəkarın özünün
deyil, bütövlükdə Azərbaycan bəstəkarlıq
məktəbinin də uğurlarından sayılmalıdır.
Qara Qarayevin tələbələri az olub,
amma hamısı musiqi tarixində qalmaq
haqqı qazanan yaradıcılardır. Dahi
bəstəkarın bir özəlliyi də bundan ibarət
olub ki, onun tələbələrinin hamısının
yaradıcılığı bir-birindən əhəmiyyətli
dərəcədə seçilir. Sanki heç eyni
şəxsiyyətin tələbələri deyillər. Qara
Qarayevin başlıca məqsədi onları yüksək
peşəkar etmək imiş. Hər birinin də hansı
istiqamətdə, hansı janrda daha uğurlu
ola biləcəyini heyrətli bəsirətliliklə və son
dərəcə dəqiqliklə tuta bilir, elə həmin
yöndə də yazıb-yaratmasına yardımçı
olurmuş.
Tofiq Bakıxanov 1960-cı ildə “İkinci
simfoniya”sını yazmışdı, əsərin taleyi
uğurlu olmuş, Moskvada mükafata layiq
görülmüşdü. Bakıya qayıdan kimi Tofiq
əsəri müəlliminə təqdim edir.
Və böyük Qara Qarayev görməli
olduğunu görür. Tələbəsinə tövsiyə edir
ki, sənin musiqində balet ab-havası hiss
edirəm. Bəlkə bir özünü sınayasan?
Hələlik birpərdəlisini yaz, sonrasına
baxarıq.
Milli baletlər xəzinəmizə Tofiq Bakıxanov 3 töhfə verib. Həm də elə töhfələr
ki, yarandıqları vaxtdan mütəmadi olaraq
səhnədə olublar, radio-televiziyalarda
səsləniblər, göstəriliblər, digər balet
əsərləri bolluğundakı təbii rəqabətə
solğunlaşmayıblar, populyarlıqlarını
itirməyiblər.
Tofiq Bakıxanov – bu şövqlə, həvəslə,
səmimiyyətlə, həyat eşqi və yaradıcılıq
niyyətləri ilə dolu insan bir sərvətdir.
O, millətimizə taleyin töhfəsi olan bir
salnamədir ki, oxunduqca oxunmasına,
öyrənildikcə öyrənilməsinə ehtiyac var.
Bu nadir insanın yaddaşından boylanan ölməz simaların nuru onun özünün
də işığını artırır, ən uzaq onilləri də bizə
yaxın edə bilir.
Və dəyərli bəstəkarımız Tofiq Bakıxanovun bolluca yaradıcılıq bəhrələri,
xeyirxahlıq, nəciblik dərsləri ilə dolu
uzun ömrünün bir mühüm ibrəti də var:
doxsanını başa vurur, ancaq yorulmayıb,
usanmayıb, sabaha baxır və millətinə,
yurduna daha nə fayda verə biləcəyi
haqqında düşünür.
Ömrün boyu belə saf amallarla yaşayıb-çalışanda 90-a da çata bilirsən.
Doxsanında da həmin duyğular
səninlə qalanda 90 yaşlı cavan olursan!

28 illik yurd həsrətinə son

on illər istehsalat prosesində yeni texnika və mütərəqqi texnologiyaların uğurlu tətbiqi daim yeniliyə can atan SOCAR-ın
Kompleks Qazma İşləri Trestinin qazmaçılarına bütün tapşırıqlara əməl etməyə imkan yaradır. Qazma işləri təhlükəsizlik qaydalarına
tam riayət edilməklə, ətraf mühitə ziyan vurmamaqla dünya standartlarına uyğun həyata keçirilir.

Müstəqillik dövründə milli neft
sənayemizin parlaq səhifələrindən
olan “Ümid” yatağını kəşf edən quyu
da Kompleks Qazma İşləri Tresti
tərəfindən qazılmışdır. Bütövlükdə
isə ötən müddətdə qazmaçılar
“Qoşadaş”, “Ələt-dəniz”, “Ağburun”,
“Qum adası”, “Cahandar”, “Türkan”,
“Bəyimdağ-Təkçay”, “Pirallahı adası”, ”Böyükdüz”, “Şimali Şıxıqaya”,
“Tumbul”, “Eldaroyuğu”, “Muradxanlı”,
“Bulla-dəniz”,“Günəşli”, “Neft Daşları”,
“Çilov”, “Qərbi Abşeron” və “Darvin
Bankası” yataqlarında yüksək geolojitexnoloji nəticələrə imza atmışlar.
Başa çatmaqda olan 2020-ci ildə
“Bulla-dəniz” yatağında istifadəyə
veriimiş iki yeni quyu isə qazmaçıların
növbəti uğuru kimi dəyərləndirilə bilər.
Bu uğurun torpaqlarımızın işğaldan
azad edildiyi 2020-ci ilə təsadüf etməsi
daha əlamətdardır. Xatırladaq ki, cari
ilin may ayında Kompleks Qazma
İşləri Trestinin kollektivi “Bulla-dəniz”
sahəsində 12 nömrəli dəniz stasionar özülündən strukturun şimal-şərq
qanadında birinci tektonik blokun geoloji quruluşunu, məhsuldar qatın VIII
horizontunun litofasial xüsusiyyətlərini,
neft-qazlılığını müəyyənləşdirmək və
qiymətləndirmək üçün layihələndirilmiş
91 nömrəli kəşfiyyat quyusunu
istismara verməklə növbəti uğura
imza atmışdılar. Hazırda 91 nömrəli
quyudan əldə olunan məlumatlardan
yatağın tammiqyaslı işlənməsi proqramının həyata keçirilməsi, birinci
tektonik blokda layların işlənməsi,
modelləşdirilməsi və məhsuldar qatın

həsədlə baxmayasan, qısqanmayasan,
maneələr törətməyəsən, bunlara
sənin öz nailiyyətin, doğma millətinin
müvəffəqiyyəti kimi ürəkdən sevinəsən.
Onda həm xoşbəxt olacaqsan, həm də
daim cavan qalacaqsan.
Bunun ən bariz sübutu elə 90-ında
da cavanlıq şövqü, işləmək, yazıb-yaratmaq həvəsi ilə dolu, yaratdıqlarının hər
yeni səslənişi və təqdimatına sanki bu,
ilk dəfə baş verirmiş kimi, səmimiyyətlə
fərəhlənən bəstəkar Tofiq Bakıxanovdur.
Onu bu qırımda görənlər daha
doxsan barəsində deyil, bu dəyərli
şəxsiyyətin qibtəediləsi gənc ruhu
ətrafında düşüncəyə dalırlar.
Söz yox, əsas olan da elə məhz ruhdur, daxili gücdür. Bu varsa, sən istənilən
yaşında məhsul verməyə qadir sağlam
ağac kimisən, bu yoxsa, elə gənc ikən
həprəm qocasan, heydən düşmüsən.
Üzeyir bəy 1920–30-cu illər Sovet İttifaqı məkanındakı adla deyilən,
bilikli, təcrübəli musiqiçi və musiqişünasları Azərbaycana dəvət etməklə,

ma vaxtı quyu lüləsinin əyriliyinə və
stratiqrafik kəsilişə nəzarət edən LWD/
MWD telemetrik ölçü cihazlarından,
litoloji kəsilişə uyğun yüksək texniki
göstəricilərə malik və beynəlxalq
standartlara cavab verən PDC tipli
baltalarla yığılmış QKAH-dan, qazmaya geoloji-texnoloji nəzarəti həyata
keçirən DNV serifikatlı “Shenkay” firmasının istehsalı olan SK-CMS geoloji
texnoloji nəzarət stansiyasından və
FİD xromotoqrafdan istifadə olunmuşdur. Qazma prosesində udulmanın
qarşısını almaq və ekvivalent dövran
sıxlığını minimuma endirmək üçün
qazma məhluluna davamlı müxtəlif
inert doldurucular əlavə edilmiş, reoloji
parametrlərə ciddi nəzarət edilmişdir.
Trestin peşəkar kollektivi əmək
təhlükəsizliyi və ətraf mühitin
mühafizəsinə ciddi əməl etməklə qazma
işlərini uğurla davam etdirir. Bütövlükdə
isə yeraltı zənginliyə yol açan qazmaçılar gələcəkdə də müasir avadanlıqlardan, qabaqcıl texnika və texnologiyalardan, innovativ proqramlardan
istifadə edərək ölkəmizin dəniz və quru
sahələrində axtarış-kəşfiyyat və istismar
quyularının uğurla qazılması üçün bütün
imkanlarını səfərbər ediblər.

N.QƏDIMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Həmişə qışda Laçının qarından, yazda açan bənövşəsindən, nərgizindən,
yasəmənindən, yayda mülayim havasından,
gözəl mənzərələrindən, “şəhərin ayağı”,
“şəhərin başı”, “poçt məhləsi, "RTS məhləsi"
deyilən yerlərdən o qədər danışıram ki... Artıq
övladlarım da o yerləri əzbər bilir, bəzən Laçını gördüklərini deyirlər. Hətta söhbətimə elə
qoşulurlar ki, sanki Laçından çıxanda 11 aylıq
olan oğlum və köçkünlük dövründə dünyaya gələn digər iki oğlum o küçələri, o yerləri
mənimlə birlikdə gəziblər.

Hər fəslin gözəlliyini Laçınla müqayisə
edirəm. Yaxud, hansısa televiziya kanalında qar yağan hər hansı bir ölkə və ya rayon
görəndə, artıq buna vərdiş edən uşaqlarım
özləri məni qabaqlayıb, “Ana, Laçında da belə
qar yağırdı, orda belə dağlar, mənzərələr, belə
çaylar vardı?” -- deyə soruşurlar... Mənim sevəsevə danışacağım mövzu olduğunu bilirlər, ona
görə kefsiz olanda məndən Laçını soruşurlar.
Həm öz övladlarıma, həm də məktəbdə
şagirdlərimə Laçında oxuduğum 2 nömrəli
məktəbdən danışıram. 198 pilləkənli yolu
olan, şəhərin, demək olar ki, yarı hissəsinin

gözlə görülə bilən 3 mərtəbəli böyük, doğma 2 saylı məktəbimdən... Uşaqlığımı, sinif
yoldaşlarımı, müəllimlərimi, sonunda isə
dərs dediyim sinif otaqlarını... xatırlayıram və
xəyalımda müqayisələr aparır, elə hey laçınlı
günlərimi düşünürəm.
Laçında vəziyyət pisləşən ərəfədə yenicə
başlamışdım müəllimlik həyatına. O qədər
qürurverici idi ki, uşaqlığımın keçdiyi, təhsil
aldığım məktəbdə müəllim kimi fəaliyyətə
başlamaq. Hər şey qırıldı…
İndi "Laçın obaları"nda, “Taxta körpü”
qəsəbəsində yaşayıb, oradan 37 saylı tam
orta məktəbdə müəllim işləyirəm. Ölkəmiz
üçün “kiçik fidanlar” yetişdirirəm. Onlar
sabahın həkimi, müəllimi, alimi, döyüşçüsü
olacaqlar.
28 il Laçında olmasam da, xəyalımda orada
yaşadım. Atam Laçın həsrəti ilə dünyadan
köçdü, övladlarımı gözəl yurdumda böyüdə
bilmədim, məktəb yaşlarına çatanda əllərindən
tutub o 198 pilləni qalxıb öz oxuduğum
məktəbə apara bilmədim. Laçının mənə doğma
olan küçələrini gəzdirə bilmədim. Soyuq bulaqlarını, gözəl mənzərələrini, füsunkar gözəlliyini
göstərə bilmədim. Onlar məndən Laçının necə
olduğunu soruşanda, səsim titrəyir, dilim söz
tutmur, göz yaşımda boğulurdum ...
Amma inanırdım ki, möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız bir gün bizə
qələbə sevincini yaşadacaq. Bir gün biz o
yerlərə qayıdacağıq. Və bir gün mən övladlarımı apara bilmədiyim o məktəbə nəvələrimi
apara biləcəyəm. Bu gün, həmin gündür.
Nəhayət, 28 ildən sonra yurd həsrətimə son
qoyuldu.

Elyanə ZEYNALOVA,
Laçın rayonu, müəllim
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8 dekabr 2020-ci il, çərşənbə axşamı

Xoşbəxtik ki, məcburi köçkünlük dövründə
vətənpərvər gənclər yetişdirə bildik
İlqar Şahverdiyev Laçın rayonundakı
Minkənddə dünyaya göz açıb. Deyir ki,
uşaqlıq və gənclik illəri bu kənddə keçib.
Kəndi dağlar qoynunda, “Narzan” tipli
bulaqların əhatəsində yerləşir. Minkənd təbii
gözəlliyi, isti suyu və qazlı bulaqlari ilə hər il
yüzlərlə turisti öz qoynunda qonaq saxlamış,
onlara şəfa bəxş etmişdir.
“Təəssüflər olsun ki, 1992-ci il mayın
18-də mənfur ermənilər Laçın rayonunu işğal
etdilər və o vaxtdan məcburi köçkünlük həyatı
başlandı. Evlərimizi içi dolu, qoyub gəldik.
Bəlkə qayıdarıq deyə, qapılarımıza sadə bir
kilid vurub, açarlarını cibimizə qoyduq...”
Həmsöhbətim sevinc hissi ilə bildirdi
ki, 28 il 6 aydan sonra Ali Baş Komandanımız cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
müzəffər ordumuz respublikamızın ərazi
bütövlüyünü bərpa etdi. Prezidentimizin
apardiğı uğurlu daxili və xarici siyasət
sayəsində ordumuz hərb meydanında
dünyanı heyran qoyan qələbələr əldə etdi.
2020-ci il dekabrın 1-dən etibarən respublikamızın bütün ərazilərində Azərbaycan
Bayrağı dalğalanır. “Azadlığın mübarək,
Laçınım! Zəfərin mübarək, cənab Prezident! Sizin xalqımıza müraciətlərinizi
həmişə diqqətlə dinləmişəm. Açığını deyim
ki, əsl qürur hissi keçirmişəm. Laçının
döyüşsüz azad edilməsi Sizin uzaqgörən
siyasətinizin nəticəsi idi. Müraciətinizdə də

dediniz: “Laçın rayonunun bizə qaytarılması, əlbəttə ki, tarixi məsələdir. Biz müharibə
zamanı təqribən 5 min kvadratkilometrə
yaxın ərazini döyüş meydanında azad
etdik, müharibə yolu ilə azad etdik. Eyni
zamanda, təxminən bir o qədər – 5 min
kvadratkilometrə yaxın ərazini artıq sülh
yolu ilə qaytardıq. Əlbəttə, buna sülh yolu
ilə qaytarmaq demək olmaz. Biz düşməni
məcbur etdik və düşmən artıq uçurum
kənarında idi, tamamilə məhv olurdu. Onun
başqa yolu yox idi, ya tamamilə məhv olacaqdı, ya da ki, kapitulyasiya aktına imza
atacaqdı. Baxın, görün bizim həm hərbi,
həm siyasi müstəvidə nə qədər böyük uğurlarımız var. Uzun illər nə qədər düşünülmüş
siyasət aparmışıq”. Bəlı bu siyasət Qarabağımızı düşmən tapdağından azad etdi. Biz
qalib gəldik”!
Həmsöhbətim dedi ki, doğulduğu kənd
tam orta məktəbində direktor vəzifəsində
çalışır. Məktə 28 ildir məcburi köçkün həyatı
yaşayır.

BILDIRIŞ

Minkənd orta məktəbi fəaliyyət
göstərdiyi bütün dövrlərdə savadlı kadrları ilə diqqət mərkəzində olmuşdur.
Onlarca elmlər namizədi və doktoru,
professor, həkim və mühəndislər bu
məktəbin yetirmələridir. Məktəbin məzunu
Nurməmməd bəy Şahsuvarov Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti dövründə maarif naziri
olmuşdur.
“Məcburi köçkünlük dövründə məktəbimiz
Abşeron rayonunun Ceyranbatan Peşə
liseyinin yataqxanasının 1-ci mərtəbəsində
fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bu dövr ərzində
məktəbimiz hər zaman rayon rəhbərliyinin və
təhsil şöbəsinin diqqət mərkəzində saxlanılmış,
hər zaman bizə lazımi kömək göstərilmişdir.
2010-cu ildə Minkənd tam orta məktəbinin 120
illik yubileyi respublika ziyalılarının böyük
əksəriyyətinin iştirakı ilə yüksək səviyyədə
Xırdalan mədəniyyət sarayında qeyd edildi.
Məktəbimizin nailiyyətləri və uğurları respublika ictimaiyyətinə çatdırıldı. Müəllimlərimizin
əməyi Prezidentimiz cənab İlham Əliyev
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, bir nəfər
“Əməkdar müəllim”, iki nəfər isə “Tərəqqi”
medalı ilə mükafatlandırılmışdır.
2020–2021-ci dərs ilində
B.M.Məmmədov adına Minkənd tam orta
məktəbində 187 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 27
müəllim məşğul olur. “Biz xoşbəxt insanlarıq ki, bu illər ərzində vətənpərvər gənclər
yetişdirə bilmişik. İnanırıq ki, yaxın vaxtlarda
məktəbimiz doğma kəndimizdə fəaliyyətini
davam etdirəcək”.

Qələmə aldı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

BILDIRIŞ

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi
avadanlığın satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu keçirir
İştirak etmək istəyənlər əsas şərtlər toplusunu aşağıdakı ünvandan ala bilərlər:
Ünvan- Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov küçəsi 7A.
Əlavə məlumat üçün əlaqə telefonu- (050) 361-98-62.
Kotirovka sorğusu üçün bağlı zərflərin qəbulunun son
tarixi 10 dekabr 2020-ci il saat 17.00-dəkdir.
Bağlı zərflər 11 dekabr 2020-ci il saat 11.00-da iddiaçının özünün və ya etibarnamə əsasında onun səlahiyyətli
nümayəndəsinin iştirakı ilə Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov
küçəsi 7A nömrəıi ünvanda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin iclas zalında açılacaqdır.
Tender komissiyası

“Xalq qəzeti”nin 20 noyabr 2020ci il tarixli nömrəsində dərc edilmiş,
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi “AzIntelecom”
MMC tərəfindən İT xidmətlərinin
lisenziyalaşdırılması məqsədilə proqram təminatının satın alınması üçün
iştirak haqqı ödəyərək tenderə qoşulan şirkətlərin müraciətlərinə əsasən,
ilkin sənədlərin təqdimatı tarixi 16
dekabr 2020-ci il saat 15.00-a, tender
təkliflərinin son təqdimatı tarixi isə 24
dekabr 2020-ci il saat 15.00-a qədər
uzadılmışdır. Təkliflərin açılışı isə 25
dekabr 2020-ci il saat 15.00-da portal
vasitəsilə keçiriləcəkdir.

ELAN
23 yanvar 2021-ci il tarixində,
saat 11:00-da, Bakı şəhəri, Süleyman
Rüstəm küçəsi 11 ünvanında “Finex
Kredit” BOKT ASC-nin Səhmdarlarının
növbəti Ümumi Yığıncağı keçiriləcək.
Gündəlikdə duran məsələlər:
1) “Finex Kredit” BOKT ASC-nin
2020-ci il üzrə maliyyə-təsərüfat
fəaliyyətinin təsdiqi;
2) “Finex Kredit” BOKT ASC-nin
2020-ci il üzrə Beynəlxalq Maliyyə He-

sabatı Standartlarına uyğun Maliyyə
Hesabatları və Müstəqil Auditorun
Hesabatının təsdiqi;
3) Yeni istiqraz emissiyası barədə;
4) “Finex Kredit” BOKT ASC-nin
2021-ci il üzrə büdcə və proqnoz
göstəricilərinin müzakirəsi və təsdiqi;
5) Vəsaitlər cəlb edilməsi üçün
müxtəlif maliyyə qurumlarına müraciət
edilməsi barədə;
6) Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı
digər məsələlər.

dir.

Bütün səhmdarların iştirakı vacib-

Rəhbərlik

“Azəristiliktəchizat” ASC-nin 2019-cu il dekabrın 31-nə mühasibat balansı
manatla
Bölmələrin, maddələrin adları

31 dekabr
2019-cu il

31 dekabr
2018-ci il

AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Bioloji aktivlər
Təbii sərvətlər
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış
investisiyalar
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
Sair uzunmüddətli aktivlər
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar
Qısamüddətli debitor borcları
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərı
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
Sair qısamüddətli aktivlər
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
CƏMİ AKTİVLƏR
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Kapital
Ödənilmiş nominal (nizamnamə)
kapital
Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)
CƏMİ KAPİTAL
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan
öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş
öhdəliklər
Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
Uzunmüddətli kreditor borcları
Sair uzunmüddətli öhdəliklər
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR

85 569
157 047 251

92 479
158 165 104

0
0

0
0
0

0
0
0
0
157 132 820

0
0
0
0
158 257 583

4 065 717
14 439 195
6 008 519

3 339 549
10 322 638
8 873 991

6 205 808

742 015

30 719 239
23 278 193
187 852 059
181 535 776
136 684 980
0

136 684 980
0

0
0
91 778 823
-89 579 823

0
0
88 678 123
-68 148 571

138 883 980

157 214 532

41 206 542

9 721 752

0

0

0

0

0
0
41 206 542

0
0
9 721 752

1 215 210

1 215 210

0

0

Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan
öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş
öhdəliklər

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə
öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor borcları
Sair qısamüddətli öhdəliklər
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

694 293

361 503

5 684 347
167 687
7 761 537

8 733 905
4 288 874
14 599 492

48 968 079
187 852 059

24 321 244
181 535 776

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Azəristiliktəchizat” ASC-yə

RƏY
“Azəristiliktəchizat” ASC -nin (bundan sonra cəmiyyət) 2019-cu
il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətinə aid hesabatından (konsolidə
edilmiş), məcmu gəlirlər barədə hesabatından (konsolidə edilmiş),
kapitalda dəyişikliklər hesabatından (konsolidə edilmiş) və göstərilən
tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hesabatından(konsolidə
edilmiş), habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri
də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına (konsolidə edilmiş) qeydlərdən
ibarət maliyyə hesabatlarının auditi aparılmışdır.
Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2019-cu
il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini
və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini
Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa
uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatımızın
“Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində
təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının
auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun cəmiyyətdən
asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə
yetirmişik.Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandlrmaq
üçün yetərli və münasibdir.
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin idarə
edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikasının
Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa uyğun olaraq hazırlanmasına,
düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər
nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə
görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və
ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa
münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət
göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz
fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və
idarəetməyəməsul şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim
etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi ,dələduzluq
və ya səhvlər nəticəsində,əhəmiyyətli təhriflərin olub – olmadığına aid
kafi əminlik əldə etmək və rəyin də daxil olduğu auditor hesabatını
təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BASlara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar
edəcəyinə zəmanət vermir.Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində
yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə
maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir
etmək ehtimalı yarandığı halda əhəmiyyətli hesab olunur.
İdarəedici partnyor, fəxri auditor-E. Əliyev
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, 23 noyabr 2020-ci il.

Turizm imkanlarını genişləndirən
yolun yenidən qurulması yekunlaşıb

D

Avtomobil yolunun Təngəaltı kəndi
ərazisində, sıldırım qayalıqlar arasından
keçən hissəsinin genişləndirilməsi işləri
aparılıb. Yolun genişləndirilməsi işləri
Quba-Qonaqkənd yolunun 29-30-cu
kilometrlik hissəsini əhatə edib. Çayda
bənd vurulması və qayaların çapılması hesabına yolun hərəkət hissəsi 4
metrdən 10 metrə kimi genişləndirilib.
Layihə çərçivəsində yolun 35, 36 və
41-ci km-lik hissəsində kiçik dağ çayları
üzərində hər birinin uzunluğu 26 və 27
metr olan 1 aşırımlı 3 körpü, həmçinin

övlət başçısının sərəncamlarına əsasən, vətəndaşların
rahat gediş-gəlişinin təmin olunması, yük və
sərnişindaşımanın rahatlaşması ilə bərabər bölgələrdə
kənd təsərrüfatı, turizm və sənayenin birbaşa inkişafına səbəb
olacaq iri miqyaslı yol infrastrukturu layihələrinin icrası davam
etdirilir. Bu cür layihələrdən biri 68 min əhalinin yaşadığı
66 yaşayış məntəqəsini birləşdirən və 46 km uzunluğa malik
Quba-Qonaqkənd avtomobil yolunun yenidən qurulmasıdır.
Artıq işlər tamamlanıb.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyinin mətbuat xidmətindən
bildiriblər ki, Quba-Qonaqkənd avtomobil yolu keçdiyi ərazinin relyefinə uyğun
olaraq III və IV texniki dərəcəyə uyğun
olaraq yenidən qurulub. Müvafiq olaraq yolun torpaq yatağı 12 və 10 metr,
hərəkət hissəsi isə 7 və 6 metr təşkil edir.
Avtomobil yolu uzun müddət əsaslı
təmir olunmadan istismar olunduğundan
yol geyimi və yolun əsası, həmçinin
torpaq yatağı sel sularının təsirindən yuyulmuş, hərəkət hissəsində qabarmalar,
çalalar əmələ gəlmişdir.
Bu səbəbdən də layihə çərçivəsində
mövcud örtük sökülərək kənara daşınıb,
yararsız qruntun qazılaraq çıxarılması,
əvəzinə yararlı material tökülərək

kipləşdirilməsi işləri görülüb, bəzi
yerlərdə yolun normativ eninin alınması üçün dağ yamaclarının qaya tipli
süxurları kəsilərək çıxarılıb və torpaq
yatağı genişləndirilərək tələb olunan
hündürlüyə qaldırılıb, yatağın yamacları
mexaniki üsulla hamarlanıb.
Yol boyu 46 ədəd müxtəlif diametrli
metal, azbest və dəmir-beton suötürücü
borular quraşdırılaraq izolyasiya olunub.

Bundan başqa “İnşaat Norma və
Qaydaları”nın tələblərinə uyğun olaraq,
əsasın tikintisi və asfalt-beton örtüyün
salınması işləri aparılıb. Bunun üçün
əsasın alt və üst layı müvafiq olaraq 45
və 16 sm hündürlükdə qum qırmadaş
və optimal qum-çınqıl qarışığı ilə tikilib.
Əlaqələndirici bitum səpilməklə yola iri
və xırda dənəli olmaqla yeni asfalt-beton
qarışığı döşənib.

y olun 43 və 46-cı km-lik hissəsində
Babaçay və Cimiçay üzərində müvafiq
olaraq 126 və 80 metr uzunluğa malik
yeni körpülər inşa edilib. Hər iki körpünün ətrafında müvafiq olaraq 280 və 160
metr uzunluğunda su nizamlayıcı və sahil
bərkidici dəmir-beton istinad divarları
tikilib.
Quba rayonunun Amsar, Nügədi,
Püstəqasım, Qam-qam, Təngəaltı və
başqa yaşayış məntəqələrini əhatə
edən layihənin sonuncu mərhələsində
avtonəqliyyat vasitələrinin normal
hərəkətinin təşkili üçün yollar boyu yol nişanları quraşdırılıb, yolcizgi və yolgöstərici
xətlər, həmçinin piyada zolaqları
çəkilməklə müasir yol infrastrukturu yaradılaraq vətəndaşların istifadəsinə verilib.
Sözügedən yolun yenidən qurulması
yol boyu yaşayan əhalinin gediş-gəlişini
asanlaşdırmaqla yanaşı, həm də onların tədarük etdikləri kənd təsərrüfatı
məhsullarını və meyvə-tərəvəzi qısa
vaxtda istədikləri ünvanlara çatdırmağa
imkan yaradır, rayonun turizm imkanlarını genişləndirir.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

İƏT-ə üzv ölkələrin Milli Xəbər Agentlikləri Birliyi ilə
AZƏRTAC vebinar təşkil edəcək
Dekabrın 16-da İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin Milli
Xəbər Agentlikləri Birliyinin (UNA) və
bu qurumun büro üzvü - Azərbaycan
Dövlət İnformasiya Agentliyinin
(AZƏRTAC) birgə təşkilatçılığı ilə
“Rəqəmsal xəbər istehsalı bacarıqları” mövzusunda vebinar keçiriləcək.
İngilis dilində olacaq tədbirdə
AZƏRTAC-ın əməkdaşları mövzu üzrə
treninq keçirəcəklər.
Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı

informasiya nazirinin himayəsi ilə 2020ci il mayın 16-da UNA-nın Birinci Virtual
Media Forumu təşkil edilib. Tədbirdə
Birliyə üzv agentliklərin jurnalistlərinin
peşə bacarıqlarının artırılması, təcrübə
mübadiləsi məqsədilə vebinarların
keçirilməsi qərara alınıb.
Vebinarda iştirak etmək üçün
aşağıdakı link vasitəsilə qeydiyyatdan
keçmək olar:
https://zoom.us/webinar/register/
WN_CAkxvGFWRc6zM7RBABkCxw
və ya www.una-oic.org

BILDIRIŞ

BILDIRIŞ

“Su İdmanı sarayı” MMC-nin soyutma
və isitmə sistemlərinin təmizlənməsi üçün”
Waterdos””
KOH 12”, “KPA 45”, “KOR 06”, “CİT 48” və
“RSK 20” markalı kimyəvi maddələrin və ya üstün
analoq maddələrinin satın alınması məqsədilə
keçirilmiş kotirovka sorgusu prosedurunda iştirak
etmiş iddiaçıların təklifləri qiymətləndirilmişdir.
Kotirovkanın nəticəsi haqqında tender komissiyasının 24 noyabr 2020-ci il tarixli yekun protokoluna
əsasən “ İnfotrans plyus ” MMC qalib elan edilmiş
və həmin təşkilatla 2020-ci il dekabrın 7-də müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

“Su İdmanı sarayı ” MMC-nin Carrier
19XR-5P5043FLDH52 markalı hava
soyutma sisteminin (çıller) təmiri və servis
xidmətinin satın alınması məqsədilə
keçirilmiş kotirovka sorgusu prosedurunda
iştirak etmiş iddiaçıların təklifləri
qiymətləndirilmişdir. Kotirovkanın nəticəsi
haqqında tender komissiyasının 24 noyabr
2020-ci il tarixli yekun protokoluna əsasən
“Mekatron ” MMC qalib elan edilmiş və
həmin təşkilatla 2020-ci il dekabrın 7-də
müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.

Tender komissiyası

Tender komissiyası

Qax Rayon İcra Hakimiyyəti
rayon icra hakimiyyəti aparatına və
uşaq bağçalarına alınacaq bərk
inventarların satın alınması məqsədilə

Kotirovka sorğusu elan edir
Maraqlanan təşkilatlar (0-24-25) 5-33-92
nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün
sənədlər 7 dekabr 2020-ci il saat 17.00-dan 10
dekabr 2020-ci il saat 17.00-dək qəbul olunur.
Ünvan- Qax şəhəri, Azərbaycan prospekti 32.

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 24 oktyabr 2020-ci il tarixli
nömrəsində dərc edilmiş, Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi “AzIntelecom”
MMC tərəfindən məlumat mərkəzində quraşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi üçün ehtiyat balonlarının və yanğınxəbərvermə sisteminin satın alınması məqsədilə iştirak haqqı ödəyərək
tenderə qoşulan şirkətlərin müraciətlərinə
əsasən, tender təkliflərinin son təqdimatı tarixi
14 dekabr 2020-ci il saat 15.00-a qədər uzadılmışdır. Təkliflərin açılışı isə 15 dekabr 2020-ci il
saat 15.00-da portal vasitəsilə keçiriləcəkdir.
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8 dekabr 2020-ci il, çərşənbə axşamı

Türkiyə Prezidenti: Şərqi Aralıq dənizindəki
proseslərə kənardan baxa bilmərik

T

ürkiyə Aralıq dənizinin şərqində ən uzun
sərhəd xəttinə malik ölkədir. Ona görə
də biz regionda baş verən hadisələri
sadəcə kənardan müşahidə etməyi özümüzə
rəva görə bilmərik. Bu barədə Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bəyan edib.
Məlumatı “Anadolu” verib.

Böyük Britaniya
Peyvənd prosesinə start verilir
Bu gündən Böyük
Britaniyada koronavirusa qarşı peyvənd
prosesinə başlanılacaq. Bildirilir ki,
peyvəndləmə 50-dək
xəstəxanada həyata
keçiriləcək. Böyük
Britaniya Səhiyyə
Nazirliyi koronavirusa qarşı vaksinin istifadəsini ölkə tarixində ən əhatəli
peyvənd tətbiqi olduğunu açıqlayıb.
Peyvənd, ilk növbədə, səhiyyə işçiləri, 80 yaşdan
yuxarı olanlar və qocalar evi işçilərinə tətbiq olunacaq.
Məlumatı “The Sun” yayıb.

Çin
Ən güclü kvant kompüteri

Şərqi Aralıq dənizindəki
vəziyyətlə bağlı videokonfrans rejimində keçirilmiş
dəyirmi masanın iştirakçılarına müraciət edən Ərdoğan
bildirib ki, Aralıq dənizindəki
mümkün neft ehtiyatları
1,5-3,5 milyard barel, qaz
ehtiyatları isə 3,5-10 trilyon
kubmetr qiymətləndirilir.
Yerləşdiyi ərazidən və iqtisadi

gücündən asılı olmayaraq
heç bir ölkə bunu inkar edə
bilməz.
Türkiyə lideri qeyd edib ki,
ölkəsi heç kimin hüququnu
pozmağa çalışmır, ancaq
onun xalqının maraqlarını inkar edən “quldur münasibət”
fonunda sakit dayanmayacaq. Onun sözlərinə görə,
Şərqi Aralıq dənizində

Türkiyənin hərəkətlərini
məhdudlaşdırmaq, onu Antalya körfəzinə sarı sıxışdırmaq qəbuledilməzdir: “Biz
regionda antitürk planların
həyata keçirilməsinə yol verə
bilmərik. Bu barədə dəfələrlə
və açıq bəyan etmişik”.
Türkiyə Prezidenti əlavə
edib ki, Ankara Şərqi Aralıq dənizində gərginliyin
istənilən formada artırılmasına qarşıdır: “Bizim ölkəmiz
sülh, əməkdaşlıq və ədaləti
müdafiə edir”.

Ərdoğan diqqəti Avropa
İttifaqıının Türkiyəyə və onun
Aralıq dənizindəki fəaliyyəti
ilə bağlı mövqeyinə yönəldib:
“Avropa İttifaqı tezliklə strateji
korluq azarından qurtarmalı
və Yunanıstan, eləcə də
Kiprin yunan icmasının Şərqi
Aralıq dənizində özünü qalxan kimi aparmasına imkan
verməməlidir”.
Türkiyə Prezidenti qeyd
edib ki, Ankaranın Aralıq
dənizinin şərqinə çıxışı olan
bütün ölkələrin, o cümlədən
Kipr türklərinin iştirakı
ilə beynəlxalq konfrans
keçirmək təklifi hələ də aktual olaraq qalır. Ərdoğanın
fikrincə, bu platforma regiondakı fikir ayrılıqlarını
müzakirə etməyə və həll yolu
tapmağa imkan verəcək.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

İsveçrədə sabahdan etibarən
karantin qaydaları sərtləşdirilir

Xarici ticarət dövriyyəsi artıb
Cari ildə Çinin
xarici ticarət
dövriyyəsi 0,6
faiz artaraq 4,17
trilyon dollar təşkil
edib. Bunu Çinin Baş Gömrük
İdarəsi açıqlayıb.
Məlumatda bildirilir
ki, ölkənin ixracatı illik hesabatda 2,5 faiz artaraq 2,31
trilyon dollara çatıb, idxal isə 1,6 faiz azalaraq 1,86 trilyon
dollara düşüb.
Xəbəri TASS verib.

Almaniya

Mənbə qeyd edir ki,
sabahdan etibarən ölkədəki
bütün kafe və restoranlar icbari şəkildə bütün
müştərilərin qeydiyyatını
aparmalı olacaqlar. Bu
yolla da mümkün yoluxma
hallarında əhatə dairəsinin
müəyyən edilməsi asanlaşmalıdır. Yeni qaydaya
əsasən, fərdi yığıncaqlarda

iştirakçı sayı maksimum
on nəfərlə məhdudlaşır və
hökumətin tövsiyəsində iki
nəfərdən artıq ailə üzvlərinin
bir araya gəlməsi məsləhət
görülmür.
Bundan başqa, ölkənin
dağ-xizək mərkəzlərinin
bayram günlərində açıq
olmasında israr edən
hökumət həmin dövrdə xizək

Qeyd olunur ki, “Ravn X” adlı dronun uzunluğu 24,4 metr, qanadlarının

Xeyirxah addım
Almaniyanın
Hessen əyalətində
ötən il 81 yaşında
vəfat etmiş Renata
Vedel adlı qadın
əyalət sakinlərinə
6,2 milyon avro
həcmində miras
qoyub. Miras bank
hesabı, aksiyalar,
zinət əşyaları, ev və digər əmlakdan ibarətdir. Əyalətin
rəhbəri Bernd Hayne bildirib ki, o, əvvəlcə ianənin
məbləğinə inanmayıb. Düşünüb ki, vergül işarəsi itib.
Məlumata görə, bu vəsait əyalətdəki ictimai obyektlərə və
infrastruktura, o cümlədən velosiped yollarına, hovuzlara
və uşaq bağçalarına xərclənəcək.
Məlumatı “Hessenscha” yayıb.

Fransa
Mbappe 100-ə çatdı
Fransa
çempionatının
14-cü turu
çərçivəsində
Parisin PSJ futbol klubu “Monpelye” komandasını məğlub
edib. Görüş 3:1
hesabı ilə başa
çatıb. Bu qarşılaşma PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappe
üçün əlamətdar olub. Belə ki, oyunda komandasının son
qolunu vuran Mbappe PSJ-nin heyətində 100 qol həddinə
çatdığı açıqlanıb. 2017-ci ildən PSJ-nin şərəfini qoruyan
Mbappe bu göstəriciyə 137 oyunda nail olub.
Xəbəri “besoccer.com” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

mərkəzlərinə səfər etmək
istəyənlərin üzərinə yeni
öhdəlik qoyub. Belə ki, 22
dekabr – 6 yanvar aralığında
xizək sürmək istəyənlər yerli
kanton orqanlardan icazə almalı olacaqlar. Hökumət isə
yerli epidemioloji vəziyyəti
qiymətləndirərək icazələrin
kvotasını müəyyən edəcək.
Bu qayda qonşu dövlətlər

Rusiyada rekord yoluxma
İtaliya, Almaniya və Fransanın xizək mərkəzlərinin Yeni
ildə bağlı qalması tələbinin
rədd edilməsi deməkdir və
hesab edilir ki, Milad və Yeni
il tətillərində xizək mərkəzləri
yalnız yerli turistlərə xidmət
göstərəcək.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Peyklərin buraxılışı üçün
dron nümayiş olunub
“Neews.ru” saytının məlumatına
görə, Birləşmiş Ştatların “Aevum”
şirkəti kiçik peyklərin aşağı
yerətrafı orbitə buraxılışı üçün
nəzərdə tutulan pilotsuz uçuş
aparatı nümayiş etdirib.

uzunluğu 18,3 metr təşkil edir. Maksimal
uçuş kütləsi 24,9 tona bərabər aparatda
yanacaq qismində “Jet A” aviasiya
kerosinindən istifadə edilir.
Məlumat görə, “Ravn X” aparatının
ilk uçuşunun ilin sonunadək baş tutacağı gözlənilir. Daha sonra ABŞ Müdafiə
Nazirliyinin maraqları üçün orbitə faydalı
yük çıxaran aparatın buraxılışı planlaşdırılır.

Mütəxəssislərin planına görə,
qurğu müxtəlif missiyalar zamanı peyk
daşıyan ikipilləli raketlərin buraxılışı
üçün 9-18 kilometr yüksəkliyə qalxacaq.
Layihə barədə ətraflı məlumat verilməsə
də, “Aevum” şirkəti dronun hər üç saatdan bir buraxılacağına ümid edir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

“Azercell”dən könüllülər üçün xüsusi təklif
“Azercell Telekom” MMC Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə 2020-ci ilin ölkəmizdə
“Könüllülər ili” elan edilməsilə əlaqədar öz xüsusi töhfəsini
hazırlayıb. Azərbaycanın lider mobil operatoru “Regional
İnkişaf” İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə könüllülərin daha
sərfəli şərtlərlə danışmasına və böyük həcmdə internetdən
istifadəsinə imkan verəcək güzəşt təqdim edir. Qeyd olunan
bu xüsusi təklif könüllü fəaliyyət növü ilə məşğul olan insanların gördüyü xeyirxah işin dəstəklənməsi məqsədini daşıyır.
Facebook Messenger, Viber,
Xüsusi təklifə əsasən
Telegram və Twitter) pulsuz
könüllülərə hər ay 600 dəqiqə
çatdan da yararlana bilərlər.
tarifdaxili danışıq vaxtı, 6GB
Xüsusi təklifin aylıq abunə
həcmində internet trafiki
haqqı 6,30 AZN təşkil edir.
təqdim olunur. Eyni zamanda,
Tarifə qoşulma G9 açar sözünü
“Azercell”in Zvuk, ivi, Book7575-ə göndərməklə və ya
mate, Busuu kimi rəqəmsal
*750*4*09#YES şifrəsini yığtətbiqlərindən istifadə üçün
maqla mümkündür.
6GB həcmində əlavə internet
Bu xüsusi təklif
də nəzərdə tutulub. Bütün
Azərbaycanda könüllü fəaliyyəti
bunlarla yanaşı, bu güzəştdən
ilə məşğul olan bütün “Azercell”
yararlanan könüllülər sosifakturasız xətt abunəçiləri üçün
al şəbəkələrdə (WhatsApp,

ÂÂ Dekabrın 8-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru bəzi
yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-6,
gündüz 7-9, Bakıda gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi normadan yüksək 772 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80,
gündüz 50-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz keçəcək.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, dağlıq ərazilərdə 7-9°
şaxta, gündüz 5-8° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı,
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 3-8° şaxta, gündüz 3° şaxtadan 2°-dək isti olacaq.

BAŞ REDAKTOR

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

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

 “Reuters” agentliyinin yaydığı
məlumata görə, Konqres Prezident Donald
Trampın Almaniya Federativ Respublikasındakı
(AFR) ABŞ əsgərlərindən ibarət 12 minlik
heyəti geri çağırmaq barədə qərarını
əngəlləmək niyyətindədir.
Agentlik yazır ki, Birləşmiş Ştatlar ordusunun bölmələri
əsasən Bavariya və Baden-Vürtemberq şəhərlərində
yerləşir.
Qeyd edək ki, hələ cari ilin iyun ayında ABŞ Prezidenti
Almaniyada yerləşdirilən amerikalı hərbçilərin sayını azaldacağını açıqlamışdı.

“Euronews” telekanalının məlumatına
görə, İsveçrə hökuməti Milad bayramı öncəsi
ölkədəki epidemioloji vəziyyəti nəzarətdə
saxlamaq üçün karantin qaydalarını
sərtləşdirib. Bildirilir ki, yeni məhdudiyyətlər
dekabrın 9-dan tətbiq ediləcək.

Çinli alimlər dünyanın ən güclü kvant kompüterini hazırlayıblar. Məlumata görə, yeni kvant kompüteri ABŞ-ın
“Google” şirkətinin analoji qurğusundan 10 milyard dəfə
daha sürətlidir. Qurğu mürəkkəb fiziki təcrübələr vaxtı
sürətləndirilmiş hesablamalar üçün lazımdır. Yeni kvant
kompüteri “Jiuzhang” adlanır.
Məlumatı “Chinadaily.com” yayıb.

Konqres hərbçilərin
Almaniyadan
çıxarılmasını istəmir

nəzərdə tutulub. Güzəştdən
yararlanmaq üçün "Regional İnkişaf" İctimai Birliyinin (www.riib.
az) rəsmi internet səhifəsində
qeydiyyatdan keçmək lazımdır, qoşulma qaydası və digər
təfərrüatlar haqqında ətraflı
məlumatı da orada əldə etmək
olar. Könüllülər istifadə etdikləri
tarif paketin idarə olunması,
yeniliklərdən xəbərdar olmaq
üçün “Azercell”in “Kabinetim”
tətbiqindən də istifadə edə
bilərlər.
Ölkənin lider mobil operatoru “Azercell Telekom”
gənclərin inkişafına təkan
vermək məqsədilə irəli
sürülən təşəbbüsləri daima
dəstəkləyir və bu istiqamətdə
müxtəlif layihələr həyata
keçirir. İnanırıq ki, “Azercell”

tərəfindən “Könüllülər ili”nə
xüsusi hədiyyə kimi hazırlanan bu təklif təmənnasız
olaraq digərlərinə yardım
edən könüllülərin əməyinin
qiymətləndirilməsi və bu
hərəkatın stimullaşdırılmasına
dəstək olacaq.

“Xalq qəzeti”

ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl
rayonlarında arabir yağış, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1-5, gündüz 5-8° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu,
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında
arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 3-6° isti, dağlarda gecə 5-10,
gündüz 0-4° şaxta olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir,
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 0-5, gündüz 6-9° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında arabir
yağış yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-5°, gündüz 5-7° isti, dağlarda
gecə 2-4, gündüz 0-2° şaxta olacaq.

"Xalq qəzeti"nin kompyuter 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

 Son sutka ərzində Rusiyada 28 min
142 nəfərdə COVID-19 virusu aşkar edilib.
Rusiya operativ qərargahının məlumatına görə, son 24
saatda 456 nəfər vəfat edib, 18 min 850 nəfər sağalaraq evə
buraxılıb.
İndiyədək Rusiyada 2 milyon 488 min 912 nəfərdə
koronavirus infeksiyası aşkar edilib. Onlardan 43 min 597
nəfər vəfat edib, 1 milyon 956 min 587 nəfər sağalaraq evə
buraxılıb.
İndiyədək ölkədə 79,7 milyon test aparılıb.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ( ÜST) məlumatına
görə, dünyada COVID-19 virusuna yoluxanların sayı 67
milyonu keçib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Krasnoyarskda 101 yaşlı
qadın koronavirusdan sağalıb
 Rusiyanın Krasnoyarsk şəhərində
101 yaşlı qadın koronavirus infeksiyasından
sağalıb.
Həkimlər
bildiriblər ki, 101
yaşlı qadının
vəziyyəti orta
ağır idi. Əvvəlcə
o, təcili yardım
xəstəxanasına
yerləşdirildi.
Aparılan müalicə
nəticəsində
yaxşılaşmağa başladı. Sonra isə veteranlar hospitalına
yerləşdirildi və müalicə davam etdirildi.
Artıq 101 yaşlı qadın sağalaraq evə buraxılıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov Nəsimi Rayon
Mənzil- Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi
ELMAN YAHYAYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
“Azərsutikinti” Səhmdar Səmiyyətinin sədri Yusif
Hümbətov Natiq Quliyevə atası
SADAY QULİYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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