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Щяр бир инсан цчцн
онун милли

мянсубиййяти
онун гцрур мянбяйидир.

Мян щямишя фяхр етмишям,
бу эцн дя фяхр

едирям ки,
Мян Азярбайъанлыйам!

Щейдяр ЯлийевÄÀØÊßÑßÍÄÀØÊßÑßÍ

İqtisadi sahәdә aparılan islahatlar imkan verdi ki, 6 ayda vergilәr sahәsindә proqnozdan
әlavә 2 milyard manat pul yığıldı. Nә üçün? Çünki şәffaflıq var, dürüstlük var, hesabatlılıq var.
Biznes dairәlәrinә bir neçә il bundan әvvәl möhlәt verilmişdi ki, onlar da normal relslәrә
keçsinlәr, daha o kölgә iqtisadiyyatından әl çәksinlәr. Onlara himayәdarlıq edәnlәrә dә, necә
deyәrlәr, dәrs verildi. Ona görә 6 ayda 2 milyard manat әlavә ancaq vergi orqanları yığıbdır vә
biz bundan istifadә edirik. İlin sonuna hәlә tәxminәn 6 ay var. Budur, bizim maliyyәiqtisadi
imkanlarımızın әsas faktoru. O ki qaldı, iqtisadi artıma, әlbәttә, biz bunu hәr dәfә iki yerә
bölürük – iqtisadi artım vә qeyrineft iqtisadiyyatının artımı. Hәr iki istiqamәt üzrә yaxşı
nәticәlәr var. İqtisadiyyat 6,2 faiz, qeyrineft iqtisadiyyatı 9,6 faiz, sәnaye sahәsindә ümumi
sәnaye istehsalı 2,1 faiz, qeyrineft sәnaye sahәsindә 11,5 faiz artıb. Çox yaxşı nәticәlәrdir vә
bu nәticәlәri biz real hәyatda da görürük. Çünki bu, imkan verir ki, biz maaşları artıraq, pen
siyaları artıraq. Әhalinin gәlirlәri tәxminәn 20 faiz artıb. 

İLHAM ӘLİYEV
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ

BAKI ŞӘHӘRİ, 15 İYUL 2022Cİ İL

• İyunun 1dә Prezident İlham Әliyev Bakı Enerji Hәftәsi
çәrçivәsindә 27ci Beynәlxalq Xәzәr Neft vә Qaz Sәrgisinin
rәsmi açılış mәrasimindә iştirak edib.

• İyunun 6da Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban
Әliyeva Bakıda “Şәrq Bazarı” kompleksindә yaradılan şәraitlә
tanış olublar.

• İyunun 8dә Prezident İlham Әliyev Bakıda yeni salınmış “Çәm
bәrәkәnd” parkında yaradılan şәraitlә tanış olub.

• İyunun 10da Prezident İlham Әliyev Bakıda yeni elektrik
yarımstansiyasının vә Rәqәmsal Şәbә kәlәrin Baş İdarәetmә
Mәrkәzinin açılışında iştirak edib.

• İyunun 16da Prezident İlham Әliyev IX Qlobal Bakı Forumunun
açılışında iştirak edib.

• İyunun 21dә Prezident İlham Әliyev Özbәkistana dövlәt
sәfәrinә gәlib.

• İyunun 21dә Prezident İlham Әliyev vә Özbәkistan Prezidenti
Şavkat Mirziyoyev Daşkәnddә Heydәr Әliyev Meydanının açılış
mәrasimindә iştirak ediblәr.

• İyunun 26da Prezident İlham Әliyev Göygöl, Kәlbәcәr vә Laçın
rayonlarına sәfәr edib, bir sıra açılışlarda vә tәmәlqoyma
mәrasimlәrindә iştirak edib.

• İyunun 27dә Prezident İlham Әliyev Ümum dünya Şәhәr Foru
munun 11ci sessiyasında videoformatda çıxış edib.

• İyunun 29da Prezident İlham Әliyev Türkmә nis tana sәfәrә
gәlib.

• İyunun 30da Prezident İlham Әliyev Qoşulmama Hәrәkatı Par
lament Şәbәkәsinin Bakı konfransında iştirak edib.

• İyulun 6da Prezident İlham Әliyev Ramana qәsәbәsindә
görülәn abadlıq işlәri ilә tanış olub.

• İyulun 15dә Prezident İlham Әliyevin sәdrliyi ilә bu ilin altı
ayının yekunlarına hәsr olunan müşavirә keçirilib.

• İyulun 18dә Azәrbaycan ilә Avropa İttifaqı arasında enerji
sahәsindә Strateji Tәrәfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu
imzalanıb. Sәnәdi Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Әliyev vә Avropa Komissiyasının Prezidenti xanım
Ursula Fon der Lyayen imzalayıblar.

• İyulun 19da Prezident İlham Әliyev Türkiyәnin ailә vә sosial
xidmәtlәr naziri Derya Yanıkı qәbul edib.

• İyulun 20dә Prezident İlham Әliyev Sumqayıtda bir sıra tәd
birlәrdә iştirak edib.

• İyulun 21dә Prezident İlham Әliyevin Bolqarıstanın Baş naziri
Kiril Petkovu qәbul edib.

• İyulun 29da Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban
Әliyeva paytaxtın Bakıxanov qәsәbәsindә 2 nömrәli doğum
evindә aparılmış әsaslı tәmirdәn sonra yaradılan şәraitlә tanış
olublar.

• Avqustun 3dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım
Mehriban Әliyeva “GrandAgro İnvitro” MMCnin müәssisәsi
ilә tanış olub, “Azbadam” MMCnin emal zavodunun açılışında
iştirak edib lәr.

• Avqustun 9da Prezident İlham Әliyev Türkiyәyә sәfәrә gәlib. 
• Avqustun 12dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım

Mehriban Әliyeva Qobustan rayonunda “Diri Baba” türbәsindә
aparılan yenidәnqurma işlәri ilә tanış olublar

• Avqustun 12dә Prezident İlham Әliyev Ağsu vә İsmayıllı ra 
yonlarına sәfәrә gәlib.

• Avqustun 17dә Prezident İlham Әliyev vә Birinci xanım
Mehriban Әliyeva Bakının Dәnizkәnarı Milli Parkında Müslüm
Maqomayevin abidәsinin açılışında iştirak ediblәr.

• Avqustun 22dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım
Mehriban Әliyeva V İslam Hәmrәyliyi Oyunlarında nәticә әldә
etmiş idmançılarla görüşüblәr

• Avqustun 31dә Prezident İlham Әliyev İtaliyaya işgüzar sәfәrә
gәlib.

• Sentyabrın 6da Prezident İlham Әliyev 4cü “ADEX” vә 13cü
“Securex Caspian” sәrgilәri ilә tanış olub.

• Sentyabrın 8dә Prezident İlham Әliyev Bakıda Uşaq vә
Yeniyetmәlәr üçün Respublika Vәrәm Xәstәliklәri Sana
toriyasının açılışında iştirak edib.

• Sentyabrın 8dә Prezident İlham Әliyev Bakının Suraxanı ra 
yonunda yeni inşa edilmiş 87 saylı mәktәb kompleksindә
yaradılan şәraitlә tanış olub.

• Sentyabrın 8dә Prezident İlham Әliyev Bakının Nәsimi ra 
yonunda yeni korpusu tikilәn 35 saylı tam orta mәktәbdә
yaradılan şәraitlә tanış olub.

• Sentyabrın 10da Prezident İlham Әliyev Saray qәsәbәsindә
yeni inşa edilәn 2 saylı mәktәbdә yaradılan şәraitlә tanış olub.

• Sentyabrın 10da Prezident İlham Әliyev paytaxtın Binәqәdi
rayonunda yeni inşa olunan 335 nömrәli mәktәbin açılışında
iştirak edib.

• Sentyabrın 13dә Prezident İlham Әliyev Böyük Britaniyanın
Azәrbaycandakı sәfirliyindә olub, Kraliça II Elizabetin vәfatı ilә
әlaqәdar başsağlığı verib.

• Sentyabrın 15dә Prezident İlham Әliyev Özbәkistana sәfәrә
gәlib.

• Sentyabrın 16da Prezident İlham Әliyevin Özbәkistana sәfәri
başa çatıb. 
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İyunun 15də Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin inzibati binasında 15 İyun –

Milli Qurtuluş Günü münasibətilə ümumrayon
bayram tədbiri böyük təntənə ilə keçirilib.

Əvvəlcə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Əhəd Abıyev, rayon prokuroru Şahin
İmanov, polis şöbəsinin rəisi Seymur Əfəndiyev,
DTXnın rayon şöbəsinin rəisi Natiq Musayev,
SHXÇDXnin rayon bölməsinin rəisi Mirqasım
Abbasov, şəhid ailələri, qazilər, idarə, müəssisə,
təşkilatlar və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri,
rayonun YAP fəalları Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb, Ulu
Öndərin xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

Dövlət Himnimizin səsləndirilməsi, ulu öndər
Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın ərazi
bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş Vətən övladlarının
əziz xatirəsinin yad edilməsi ilə başlanan bayram

tədbirini Əhəd
Abıyev giriş nitqi
ilə açıb. O,
çıxışında deyib:

– 15 İyun – Milli
Qurtuluş Günü mü
nasibəti ilə başda
Müzəffər Ali Baş
Komandan cənab
İlham Əliyev və Bir
inci vitseprezident
hörmətli Mehriban
xanım Əliyeva ol
maqla hər birinizi
təbrik edir, müstəqil
A z ə r b a y c a n ı n
memarı ümummilli
lider Heydər Əliyev
siyasi kursunun lay

iqli davamçısı Prezident cənab İlham Əliyevin rəh
bərliyi altında hərtərəfli inkişaf edən, ölkəmizi
qələbələrdən qələbəyə aparan doğma Azərbay
canımızda sizlərə ailə səadəti, xoşbəxtlik, möhkəm
cansağlığı və xoş arzularımı bildirirəm.

15 İyun – Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan xalqı
üçün sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai
siyasi iradənin reallaşdığı tarixi əhəmiyyətə malik
bir gündür. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
1993cü il iyunun 15də yenidən hakimiyyətə
qayıtması xalqımızın çoxəsrlik tarixində taleyüklü
möhtəşəm siyasi hadisə olmaqla, dövlətçiliyimiz
yox olmaq təhlükəsindən xilas edilib. Bu gün milli
qurtuluş ideologiyasının təntənəsi müstəqil respub
likamızın davamlı inkişafında özünü büruzə verir,
regionda və dünyada Azərbaycanın nüfuzu daha da
artır. Bu tarixi yaradan isə Azərbaycanın müstəqil
liyinin qorunub saxlanmasında, möhkəmlən
məsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, daim

xalqına arxalanan Heydər Əliyevdir.
Bildiyiniz kimi, 1991ci il oktyabrın 18də

Azərbaycan  20ci əsrdə ikinci dəfə dövlət
müstəqilliyini elan etdi. Təəssüf ki, müstəqilliyin
ilk illərində dövlətin idarəçilik sükanı arxasında
xalqın qüvvələrini bir yerə cəmləşdirə biləcək qü
drətli bir lider yox idi. Həmin dövrdə Azərbaycan
əraziləri Ermənistan tərəfindən işğal edilir, siyasi
vəziyyət idarəolunmaz xarakter alır, əhalinin sosial
vəziyyəti dözülməz həddə ağırlaşırdı. Cəmiyyətin
bütün təbəqələri əmin idi ki, yenicə müstəqillik
qazanmış ölkəni düşmüş olduğu ağır və dözülməz
vəziyyətdən çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət
məhz Heydər Əliyevdir. 

1993cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə
qayıtdıqdan sonra ölkədə baş vermiş sosialiqtisadi
və siyasi inkişaf dövlətimizin möhkəm
ləndirilməsində, sivil dünyaya sıx inteqrasiya pros
esinə qoşulmasında və xalqımızın strateji
mənafelərini təmin edən müasir Azərbaycan
cəmiyyətinin qurulmasında həlledici rol oynadı.

Ölkəmizin ali qanun
vericilik orqanı olan
Milli Məclis xalqın ən
müxtəlif təbəqələrinin
arzu və istəklərini
nəzərə alaraq Heydər
Əliyevin hakimiyyətə
qayıtdığı 15 iyun
gününü əbədi ləş dir miş 
dir. Milli Məclisin
1997ci il 27 iyun tarixli
həmin qərarında deyilir:
"Azərbaycan xalqının
azadlığının, müstəqil
dövlət çi li yi nin müqəd
dəratının həll edildiyi

ən ağır günlərdə Heydər Əliyevin öz xalqının iradəs
inə tabe olaraq ölkə rəhbərliyinə qayıtması, əslində,
onun müstəqil Azərbaycan Respublikasını, Azərbay
can xalqını, milli azadlıq hərəkatında qazanılmış tar
ixi nailiyyətləri məhv olmaqdan xilas etmək kimi çox
çətin və şərəfli bir missiyanı könüllü olaraq öz
üzərinə götürməsi idi. Bu, sözün əsl mənasında, "öm
rümün qalan hissəsini də xalqıma qurban verirəm"
deyib meydana atılan böyük ürəkli Vətən oğlunun öz
xalqı, öz Vətəni qarşısında misilsiz fədakarlığı idi".

Həmin vaxtdan bu günə qədər Azərbaycan xalqı
15 iyun gününü əziz bayram kimi qeyd edir və
müasir tariximizdə yeni mərhələnin başlanğıcı
kimi dəyərləndirir. Ötən illərdə ümummilli lider
imizin həyata keçirdiyi şərəfli xilaskarlıq missiyası
xalqımızın və bütün dünyanın gözü qarşısında
cərəyan etmiş, Azərbaycan məhv olmaq təh
lükəsindən qurtularaq güclü bir dövlətə
çevrilmişdir. Heydər Əliyevin gərgin zəhmət, əzm
və siyasi iradəsi sayəsində reallaşdırdığı nəhəng
işlər öz miqyasına görə hər bir kəsi heyrətə gətirir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin vaxtilə mü

drikcəsinə demişdir: "Heç bir
qüvvə Azərbaycanın müstəqil
liyini əlindən ala bilməz. Bun
dan sonra heç bir qüvvə
Azərbaycan dövlətçiliyini məhv
edə bilməz". 

Bu inam, bu qətiyyət Milli Qur
tuluş gününün mənası və verdiyi
ibrət dərsləridir. Nə qədər Azərbay
can var, Heydər Əliyev də olacaq,
onun ideya və əməlləri yaşayacaq,
bizi daim irəliyə aparacaqdır.

Biz, daşkəsənlilər hər zaman
ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin siyasətinə sədaqət nü
mayiş etdirmiş, milyonlarla
həmvətənlimiz kimi arzu və
istəklərimizin təminatçısı olaraq
ölkəmizin inkişafını, rifahını bu
dahi şəxsiyyətin əzəmətində görmüşük.

2020ci il tariximizə Zəfər ili kimi yazıldı.
Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Koman
dan cənab İlham Əliyevin sərkərdəliyi ilə fə
dakar, vətənpərvər əsgər və zabitlərimiz 30 ilə
yaxın bir müddətdə erməni işğalçıları tərəfindən
zəbt olunmuş ərazilərimizi cəmi 44 gündə azad
etdi. Bu gün hər birimiz qalib bir ölkənin vətən
daşı olaraq fəxr edirik. Allah bütün şəhidlərim
izə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin.

Bu gün əldə etdiyimiz bütün qələbələrin,
uğurların əsasında məhz Heydər Əliyevin
möhkəm təməlini qoyduğu siyasi kurs, inkişaf
strategiyası və qüdrətli ordumuz dayanır.
Bütün həyatını xalqımızın tərəqqisi və
inkişafına həsr etmiş Ulu Öndərimizin əziz
xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.

Mən Ulu Öndərin siyasi kursunun məktəbini
keçən, yaradıb qurduğu Yeni Azərbaycan Par

tiyasının şinelindən çıxan siyasi xadim, icra
hakimiyyətinin başçısı kimi  sizləri bir daha da
15 İyun – Milli Qurtuluş Günü münasibətilə
səmimiqəlbdən təbrik edirəm!

Ulu Öndərimizin siyasətini, ideyaları
yaşadan və daim qalib gələn Heydər Əliyev
siyasi kursunun varisi dövlət başçımız Prezi
dent cənab İlham  Əliyevə eşq olsun!

Yaşasın Müstəqil Azərbaycan!
Qarabağ Azərbaycandır!
Daha sonra rayonun incəsənət xadimləri

bayram konserti ilə çıxış ediblər. Konsert pro
qramında təqdim olunan Ulu Öndərə həsr edilmiş
musiqisi nümunələri, vətənpərvərlik mahnıları əsl
bayram əhvalruhiyyəsi yaradıb.

Sonda Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Əhəd Abıyev tədbirdə iştirak edən şəhid
valideynlərinə və qazilərə xüsusi təşəkkürünü
bildirib.

İYUNUN 8DƏ  DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEV ƏHMƏDLİ KƏNDİNDƏ SAKİN
LƏRİ QƏBUL EDİB.

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd
Abıyevlə birgə səyyar qəbulda rayon prokuroru
Şahin İmanov, DTXnin rayon şöbəsinin rəisi
Natiq Musayev, rayon Polis şöbəsinin rəisi Sey
mur Əfəndiyev, aidiyyəti idarə, müəssisə və xid
mət təşkilatlarının rəhbərləri, icra nümayəndəsi,
bələdiyyə sədri, ziyalılar və kənd sakinləri iştirak
ediblər.

İcra başçısı Əhəd Abıyev çıxışında qeyd edib
ki, yerlərdə səyyar qəbulların keçirilməsində əsas
məqsəd möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin
tapşırığına uyğun olaraq vətəndaşlarla görüşüb on
ları narahat edən problemləri müəyyən etmək və
qısa müddətə həllinə nail olmaqdır.

Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Daşkəsən rayonunun sosialiqtisadi inkişafı, infra
strukturun yaxşılaşdırılması, mövcud problemlərin
həlli istiqamətində həyata keçirilən işlərdən söz
açan Əhəd Abıyev bildirib ki, ötən dövrlərdə Əh
mədli kəndinin də yerləşdiyi ərazi vahidliyində
xeyli abadlıqquruculuq işləri görülmüş, hələ
sovetlər dövründən bəri narazılıq yaradan əhalinin
elektrik enerjisi ilə bağlı problemini tamamilə
aradan qaldıran  110 kVluq “Əhmədli” elektrik
yarımstansiyası istifadəyə verilmiş, kənd təsərrü
fatının ayrıayrı sektorlarının, o cümlədən turizmin
inkişafı, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi
daim diqqət mərkəzində saxlanmışdır.

Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib.
Müraciətlərdə rayon mərkəzindən kəndə gələn av
tomobil yolunun asfaltlaşdırılması, təbii qaz və
əlavə içməli su xəttinin çəkilməsi və digər şəxsi
məsələlər qaldırılıb.

Vətəndaşları fərdi qaydada dinləyən Əhəd
Abıyev qaldırılan problemlərin qısa zamanda həll
edilməsi üçün aidiyyəti üzrə tapşırıqlarını verib.
Müraciətlərin bir qismi yerində həll edilib, icra
strukturunun fəaliyyət dairəsinə aid olmayan
məsələlərlə bağlı müraciətlər isə qeydiyyata alı
naraq müvafiq qurumlara həvalə edilib.

Səyyar qəbul zamanı vətəndaşlara maari
fləndirici bukletlər paylanaraq bildirilib ki, xid
mət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının təmin
olunması məqsədilə vətəndaşlar Daşkəsən RİH
ilə həm onlayn, həm də yerində görüşlər üçün
yeni yaradılmış “Rəqəmsal İcra Hakimiyyəti”
– rih.gov.az portalına daxil olmaqla da
müraciətlərini edə bilərlər.

Əhmədli kənd sakinləri onlara hər zaman
göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab
İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident hörmətli
Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

***
İYULUN 5DƏ ÇANAQÇI KƏNDİNDƏ

KEÇİRİLƏN DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEVİN VƏTƏNDAŞLARIN SƏYYAR
QƏBULUNDA RAYONUN HÜQUQMÜ 
HAFİZƏ ORQANLARININ, XİDMƏT TƏŞK
İLATLARININ RƏHBƏRLƏRİ VƏ KƏND
SAKİNLƏRİ İŞTİRAK EDİBLƏR.

Qəbulu giriş nitqi ilə açan Daşkəsən RİHnin
başçısı Əhəd Abıyev deyib:

 Birmənalı olaraq 44 günlük Vətən
müharibəsində Prezident, Müzəffər Ali Baş Ko
mandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi, güclü
daxili və xarici siyasi müdrikliyi, qətiyyətli lid
erliyi, xalqımızın milli həmrəyliyi, ordumuzun
qüdrəti, şəhidlərimizin, qazilərimizin, əsgər və
zabitlərimizin şücaəti sayəsində 30 il erməni
işğalı altında olan Qarabağımızın ərazi
bütövlüyü, tarixi ədalət bərpa edildi və Azər
baycan qalib dövlət kimi mövqeyini beynəlxalq
aləmdə reallaşdıraraq təmin etdi, ölkəmiz re
gionda lider dövlətə çevirdi.  

Əhəd Abıyev çıxışında Prezident cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin digər rayonlarında
olduğu kimi, Daşkəsən rayonunda da aparılan
abadlıqquruculuq işləri, kadr islahatları, sosialiqti
sadi layihələrin icrasında əldə edilən nailiyyətlər
barədə ətraflı məlumat verdikdən sonra vurğulayıb:

 Məlum olduğu kimi, bu ilin iyun ayının 10da
Daşkəsən rayonda baş vermiş güclü dağıdıcı təbii

fəlakət rayonun Çanaqçı,
Zinzahal, Alaxançallı,
Suqovuşan və Almalı
kəndlərində yol, elektrik,
rabitə təsərrüfatlarına, kör
pülərə, yaşayış evlərinə,
evlərin dam örtüklərinə
ciddi ziyan vurmuş, bir sıra
güclü fəsadlar törətmişdir.
Sel suları Çanaqçı kəndində
1 körpünü, Alaxançallı
kəndində isə 4 körpünü
tamamilə dağıtmış, 4 minik
avtomobilini və 2 mikroav
tobusu kənddən keçən çay
sularının axınına salaraq

aparmışdır.
Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası ilə birgə

dərhal təbii fəlakət baş vermiş əraziyə gələrək ilkin
lazımi köməkliyimizi göstərmiş, leysan yağışının
vurduğu ziyanların aidiyyəti qurumlarla birgə

aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərin
görülməsi üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət et
mişik. Belə ki, “Azərişıq” ASC elektriklə bağlı
ərazidə yaranmış problemləri qısa müddət ərzində
tamamilə aradan qaldırmışdır.

Hazırda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi tərəfindən Çanaqçı kəndinin yaxın
lığında sizlərlə görüş keçirtdiyimiz bu yerdə yeni
körpünün tikintisi ilə bağlı görülən işlərə görə
AAYDAnın idarə heyətinin sədri hörmətli Saleh
Məmmədova minnətdarlığımızı bildiririk.
Qəbulda iştirak edən siz sakinlər, bu yeni tikilən
körpüdən tezliklə istifadə edəcəksiniz.

O cümlədən Çanaqçı, Zinzahal, Alaxançallı,
Suqovuşan və Almalı kəndlərində fərdi yaşayış
evlərinin divarlarına, fundamentinə, dam örtük
lərinə, eləcə də sosial obyektlərə dəymiş ziyanların
qiymətləndirilməsi və hesablanması ilə bağlı hör
mətli cənab nazir Kəmaləddin Heydərovun
tapşırığına əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
əməkdaşları qrup şəklində Daşkəsən rayonuna
gəlib rayon FHKnın üzvləri birgə təbii fəlakət baş
vermiş kəndlərdə hər bir fərdi yaşayış evinə baxış
keçirərək yerində zərər aktı tərtib etmişlər. Həmin
aktın əsasında Nazirlər Kabinetinin  tapşırığı ilə
aidiyyəti üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyi
tərəfindən müvafiq işlər görüləcəkdir.

Güclü dağıdıcı təbii fəlakətdən ziyan çəkmiş
Daşkəsən rayon sakinləri adından göstərilən
diqqət və qayğıya görə hörmətli Baş Nazir cənab
Əli Əsədova və hər zaman göstərilən köməkliyə
görə Fövqəladə Hallar naziri hörmətli Kəmaləd
din Heydərova minnətdarlığımızı bildiririk.

Sonra kənd sakinlərinin müraciətləri dinlənilib.
RİHnin başçısı Əhəd Abıyev qaldırılan

məsələlərin həlli ilə əlaqədar aidiyyəti yerli icra
hakimiyyəti orqanlarına tapşırıqlarını verib.  Bəzi
müraciətlər yerində həll edilib, təbii fəlakətlə bağlı
müraciətlər isə aidiyyəti üzrə qurumlara çatdırıl
ması üçün nəzarətə götürülüb.

Görüşdə çıxış edən təbii fəlakətlə bağlı ziyan
çəkmiş kənd sakinləri onlara göstərilən  diqqət və
qayğıya görə Prezident cənab İlham Əliyevə və
birinci vitseprezident hörmətli Mehriban xanım
Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

*** 
İYULUN 18DƏ GÜNEYKƏND KƏN 

DİNDƏ KEÇİRİLMİŞ SƏYYAR QƏBULDA
DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HAKİMİYYƏ
TİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV, RAYONUN
HÜQUQMÜHAFİZƏ ORQANLARI,
AİDİYYƏTİ İDARƏ, MÜƏSSİSƏ, XİDMƏT
SAHƏLƏRİNİN RƏHBƏRLƏRİ VƏ KƏND
SAKİNLƏRİ İŞTİRAK EDİBLƏR.

Əhəd Abıyev sakinləri salamladıqdan sonra
çıxışında deyib:

 İyulun 15də Prezident cənab İlham Əliyevin
sədrliyi ilə bu ilin altı ayının yekunlarına həsr ol
unan müşavirə keçirilmişdir. Müşavirədə
möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev ötən
dövrdə ölkəmizdə bütün sahələr üzrə əldə olunmuş
uğurları diqqətə çatdırmış və qarşıda duran vəz
ifələri qeyd etmişdir.

Eyni zamanda müşavirədə möhtərəm Preziden
timiz, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyev vurğulamışdır ki, erməni silahlı bir
ləşmələrinin Azərbaycan ərazisində qalması

tamamilə qəbuledilməzdir. Prezident cənab İlham
Əliyev bu qətiyyətli fikirləri ilə məğlub ölkəyə bir
daha xəbərdarlıq edərək üzərinə götürdüyü
öhdəliyi reallaşdırmağa çağırmışdır.

İcra başçısı Əhəd Abıyev çıxışında bildirib ki,
vətəndaş müraciətlərinə həssaslıqla baxılması və
qaldırılan məsələlərin diqqətlə araşdırılıb həllinə
nail olunması ilə bağlı Prezident cənab İlham
Əliyevin qarşıya qoyduğu vəzifələr Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin gündəlik fəaliyyətinin
əsasını təşkil edir. Keçirilən bugünkü görüşün də
məqsədi kənd sakinlərini narahat edən məsələlərin
həlli, vətəndaşların narahatlığına səbəb olan prob
lemlərin öyrənilməsi, daxili imkanlar hesabına
yerində aradan qaldırılması, ehtiyac olduğu halda
Prezident Administrasiyasına lazımi məlumat ver
məklə aidiyyəti nazirliklər və təşkilatlar qarşısında
məsələ qaldırılmasıdır.

Əhəd Abıyev ötən dövrlərdə ərazidə aparılmış
geniş abadlıqquruculuq işləri barəsində də
danışıb. Xüsusilə qeyd edib ki, DaşkəsənƏmir

varQabaqtəpə avtomobil
yolunun tikilməsi, davam
edən DaşkəsənXoşbulaq
Astaf avtomobil yolunun
yenidən qurulması işləri,
QabaqtəpəAstaf yolunda
inşa edilmiş yeni iki ədəd
müasir böyük körpü,
Güneykənd kənd tam orta
məktəbinin modul tipli
yeni binası, ərazinin elek
triklə bağlı problemlərinin
tamamilə aradan qaldırıl
ması və digər mühüm təd
birlər ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin Daşkəsən

rayon əhalisinə hər zaman göstərdiyi diqqət və
qayğının nəticəsidir.  

Qəbul zamanı son illər rayonda görülən işlərdən
danışan kənd sakinləri abadlıq və quruculuğun
Güneykənd kəndində də uğurla həyata keçir
ildiyini qeyd ediblər. Dövlət başçısı cənab İlham

Əliyevin rəhbərliyi ilə Daşkəsən rayonunda
görülən işləri, vətəndaşlara olan səmimi münasi
bəti razılıq hissi ilə qarşıladıqlarını söyləyiblər.
Güneykənd sakinləri onlara daim göstərilən diqqət
və qayğıya görə Prezident cənab İlham Əliyevə və
Birinci vitseprezident hörmətli Mehriban xanım
Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

*** 
İYULUN 20DƏ XOŞBULAQ KƏNDİNDƏ

KEÇİRİLƏN VƏTƏNDAŞLARIN SƏYYAR
QƏBULUNDA DAŞKƏSƏN RAYON İCRA
HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEVLƏ BİRGƏ RAYONUN HÜQUQ
MÜHAFİZƏ ORQANLARI, ƏLAQƏDAR
İDARƏ, MÜƏSSİSƏ VƏ XİDMƏT SAHƏ 
LƏRİNİN RƏHBƏRLƏRİ İŞTİRAK EDİ
BLƏR.

Səyyar qəbul torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü
uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizin əziz
xatirəsinin yad edilməsi ilə başlanıb.

Rayonun İcra başçısı Əhəd Abıyev giriş
nitqində Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə regionların sosialiqtisadi inkişafı proqramları
çərçivəsində Xoşbulaq kəndində aparılan abadlıq
quruculuq işlərindən, kəndin qazlaşdırılmasından,
həmçinin daxili imkanlar hesabına sel sularının
tamamilə dağıtdığı kəndin iki hissəsini birləşdirən
avtomobil körpüsünün yenidən tikilməsindən,
ərazidə elektrik naqillərinin SİP kabellərlə əvə
zlənməsindən və elektrik təchizatının əsaslı
surətdə yeniləşdirilməsindən söz açıb. Bildirib ki,
24 dekabr 2021ci il tarixdə Prezident cənab İlham
Əliyevin 60 illik yubileyi münasibətilə istifadəyə
verilmiş 35 kVluq “Zağalı” elektrik yarımstan
siyası ilə nəinki Xoşbulaq kəndinin, rayonun digər
yaşayış məntəqələrinin də hələ sovetlər dövründən
bəri narazılıq yaradan elektrik enerjisi ilə bağlı
problemi tamamilə aradan qaldırılmışdır.

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd
Abıyev qeyd edib ki, 31 kmlik Daşkəsən–Xoşbu
laq–Astaf avtomobil yolunun çəkilməsi davam
edir və həmin yol istifadəyə verildikdə 7 mindən
çox sakinin həyat şəraiti yaxşılaşacaqdır.

Xoşbulaq kəndinin turizm imkanlarından və bu
istiqamətdə həyata keçirilən bir sıra layihələrdən

danışan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd
Abıyev vurğulayıb ki, Prezident cənab İlham
Əliyev tərəfindən 2014cü il oktyabrın 17də
açılan Xoşbulaq kəndi ərazisində yerləşən
Daşkəsən Gənclərinin Təlim və İstirahət Mərkəzi
bu sahədə atılmış ən önəmli addımlardan biridir.

Əhəd Abıyev Xoşbulaq kəndinin içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı Yaponiya
hökumətinin “Ot kökləri və İnsan Təhlükəsizliyi
Qrant Yardımı” proqramı çərçivəsində əraziyə te
zliklə yeni 2 su xəttinin çəkiləcəyini diqqətə çat
dırıb.

İcra başçısı Əhəd
Abıyev son günlər
Xoşbulaq kəndi ərazisinə
məişət tullantıları ilə bağlı
görüntülərə münasibətini
bildirərək deyib: “Xoşbu
laq kəndinin natəmiz
görüntüləri yerində
araşdırılıb. Belə ki, yay
mövsümündə kənd ray
onlarından və şəhər
lərdən, xüsusilə Gəncə
şəhərindən Xoşbulaq
kəndinə istirahətə gələn
bəzi  vətəndaşlar məişət
tullantılarını müəyyən ol
unmuş yerlərə deyil, hara gəldi atırlar və kənd
ərazisində çirkin zibilliklər yaradırlar. Bu da vətən
daşların haqlı narazılığına səbəb olur. Daşkəsən
rayon Zağalı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nü
mayəndəliyi öz daxili imkanları hesabına
sözügedən ərazilərdən məişət tullantılarını, çətin
liklə də olsa,  hazırda tamamilə təmizlədib.
Gələcəkdə bu cür natəmizlik və zibillik yaradan
vətəndaşlarla maarifləndirmə işləri aparıb başa
salmaq lazımdır. Bu cür ciddi hallara  bir daha da
yol verilməməsi üçün sahə müvəkkilinə,
bələdiyyələrə göstərişlər verilmişdir. Həmçinin
Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri şəxsən hör
mətli Muxtar Babayevdən xahiş etmişəm ki, ray
ona, Xoşbulaq kəndinə işlənmiş də olsa, köhnə bir

məişət tullantıları yığan
maşının verilməsinə
köməklik göstərsin.
Bununla da rayon
ərazisinin məişət tullan
tıları ilə bağlı problemləri
tam həllini tapacaqdır”.

Daha sonra Əhəd
Abıyev qəbula gələn
vətəndaşları fərdi qaydada
dinləyib. Qaldırılan bir
çox məsələlər yerində həll
edilib. İcra strukturunun
səlahiyyətlərinə aid ol
mayan məsələlərlə bağlı
müraciətlər isə aidiyyəti

qurumlara göndərilməsi üçün qeydiyyata alınıb.
Xoşbulaq kənd sakinləri aparılan əsaslı

yenidənqurma işlərinə  yol, su, qaz və elektrik
təchizatına, o cümlədən vətəndaşların
müraciətlərinə göstərilən həssas münasibətə görə
Prezident cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

*** 
İYULUN 28DƏ DAŞKƏSƏN RAYON

İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEV VƏTƏNDAŞLARIN NÖVBƏTİ
SƏYYAR QƏBULUNU GURBULAQ KƏN 
DİNDƏ KEÇİRİB. QƏBULDA RAYONUN
HÜQUQMÜHAFİZƏ ORQANLARI, İDA RƏ,
MÜƏSSİSƏ, XİDMƏT SAHƏLƏ RİNİN RƏH
BƏRLƏRİ VƏ KƏND SAKİNLƏRİ İŞTİRAK
EDİBLƏR.

Çıxış edən İcra başçısı Əhəd Abıyev yerlərdə
keçirilən vətəndaş qəbullarının möhtərəm Prezi
dent cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə mütəmadi
olaraq davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb. Əhəd
Abıyev sakinlərlə keçirilən bugünkü səyyar
görüşün də əsas məqsədinin kənddəki mövcud
vəziyyəti kənd sakinlərinin dilindən öyrənərək
həlli mümkün olan məsələləri yerində həll etməyə,
ehtiyac olduğu halda aidiyyəti təşkilatlar
qarşısında qaldırmağa yönəldiyini bildirib.

İcra başçısı Əhəd Abıyev vurğulayıb ki, ötən
dövrlərdə Gurbulaq kəndinin elektrik, su, yol ilə
bağlı sosial problemlərinin aradan qaldırılmasına
dair bir sıra işlər görülmüş və kəndin 40 şagird
yerlik modul tipli yeni məktəb binası tikilərək is
tifadəyə verilmişdir. Əhalinin məşğulluğunun
artırılması istiqamətində davamlı iş aparılmışdır.

Sonra kənd sakinlərinin müraciətlərini dinləyən
Əhəd Abıyev qaldırılan məsələlərin icrası ilə bağlı
aidiyyəti qurumlara tapşırıqlarını verib.

Müraciətlərin bir qismi yerində həll edilib, bir
qismi də baxılması üçün nəzarətə götürülüb.

Gurbulaq kənd sakinləri onlara hər zaman
göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab
İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident hörmətli
Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

***
AVQUSTUN 5DƏ DAŞKƏSƏN RAYON

İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEVİN DAŞKƏSƏN QƏSƏBƏSİNDƏ
KEÇİRDİYİ SƏYYAR QƏBULUNDA RAY
ONUN HÜQUQMÜHAFİZƏ ORQANLARI,
İDARƏ, MÜƏSSİSƏ, XİDMƏT SAHƏ LƏ Rİ 
NİN RƏHBƏRLƏRİ VƏ SAKİNLƏR İŞTİ
RAK EDİBLƏR.

Qəbulda avqustun 3də Azərbaycan əra zi sin də 
ki qeyriqanuni erməni silahlı dəstələrinin
üzvlərinin Laçın rayonu istiqamətində yerləşən

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqelərini
atəşə tutması nəticəsində  şəhid olan əsgər Kazı
mov Anar Rüstəm oğlunun, o cümlədən ölkəmizin
ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş bütün
şəhidlərimiz əziz xatirəsi yad edilib.

Əhəd Abıyev bildirib ki, Azərbaycan ərazisin də 
ki qeyriqanuni erməni silahlı dəstələrinin növbəti
dəfə atəşkəsi pozmasından sonra Azərbaycan Or
dusunun başlatdığı “Qisas” adlanan uğurlu antiter
ror əməliyyatı nəticəsində ordumuz yeni döyüş
mövqeləri qazanmaq istəyən düşmənin bölmələrini,
dərinlikdəki hədəflərini tamamilə məhv edib və
növbəti  parlaq qələbə qazanıb. Müzəffər Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi, xalq
ordu birliyi sayəsində tezliklə Naxçıvana nəqliyyat
yolunun bərpası həyata keçəcək və bu da xalqımızın
tam uğurlu qələbəsi olacaq.

Daha sonra Əhəd Abıyev çıxışında diqqətə çatdırıb
ki, Prezident cənab İlham Əliyevin tapşırıq və
tövsiyəsi ilə vətəndaşlarla görüşməkdə məqsəd prob
lemlərlə yerində tanış olub həllinə köməklik göstər
məkdir. Daşkəsən rayonunda görülmüş işlər barədə
geniş məlumat verən icra başçısı Daşkəsən qəsəbə
inzibati  ərazi  vahidliyində də xeyli  abad lıq, qurucu
luq, təmirbərpa  işlərinin aparıl dı ğını, problemlərin
həlli  istiqamətində daim  tədbirlərin görüldüyünü
bildirib. Əhəd Abıyev qeyd edib ki, ötən dövrlərdə
Daşkəsən qəsəbə tam orta məktəbinin binası yenidən
tikilib, Daşkəsən qəsəbə ümumi orta məktəbinin
modul tipli təzə binası quraşdırılaraq istifadəyə ver
ilib,  qəsəbənin uşaq bağçası əsaslı təmir edilib,
əhalinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təminatı tam həll
olub, Daşkəsən qəsəbəsinə təbii qaz verilib, həmçinin
qəsəbəyə gələn avtomobil yolunun bir hissəsi asfalt
lanıb və bu işlər tezliklə davam etdiriləcəkdir.

İcra başçısı Əhəd Abıyev Daşkəsən qəsəbə
sakinlərinin müraciət və təkliflərini həssaslıqla din
ləyərək onları narahat edən problemlərin ara dan
qaldırılması istiqamətində müvafiq tapşırıq la rı nı
verib. Müraciətlərin bir qismi yerində həll edilib,
bir qismi də baxılması üçün
nəzarətə götürülüb.

Daşkəsən qəsəbə sakin
ləri çıxış edərək Vətən
müharibəsində qazanılan
misilsiz qələbəyə və re
spublikamızda, o cümlədən
Daşkəsən rayonunda sosial
iqtisadi inkişaf sahəsində
əldə olunan uğurlara,
həmçinin  onlara göstərilən
diqqət və qayğıya görə
möhtərəm Prezident cənab
İlham Əliyevə və Birinci
vitseprezident hörmətli
Mehriban xanım Əliyevaya
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

*** 
AVQUSTUN 10DA DAŞKƏSƏN RAYON

İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEVİN ALMALI KƏNDİNDƏKİ
NÖVBƏTİ SƏYYAR QƏBULUNDA RAY
ONUN HÜQUQMÜHAFİZƏ ORQANLARI,
İDARƏ, MÜƏSSİSƏ VƏ XİDMƏT TƏŞKİ
LATLARININ RƏHBƏRLƏRİ, ƏRAZİ İCRA
NÜMAYƏNDƏSİ, BƏLƏDİYYƏ SƏDRİ VƏ
KƏND SAKİNLƏRİ İŞTİRAK EDİBLƏR.

Qəbulu giriş nitqi ilə açan icra başçısı Əhəd
Abıyev deyib: “Birmənalı olaraq bildirirəm ki, bu
gün yeni reallıqlar yaradan Azərbaycan Respub
likasının Prezidentinin Dəmir Yumruğu yerindədir.
Bunu heç kim, nə Ermənistan, nə müxalifət, nə də
bəzi blogerlər unutmasın. Ölkəmizə ən müasir
silahlar, habelə “Akınçı” müasir antiterror
əməliyyatı keçirən texnika da gətirilmişdir. Hər an
Azərbaycanın güclü ordusu hazırdır”.

İcra başçısı Əhəd Abıyev həmçinin çıxışında
möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin diqqət və
qayğısı sayəsində Daşkəsənin sosialiqtisadi inkişafı,
əhalini narahat edən problemlərin həlli istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər, o cümlədən Almalı kəndində
ötən dövrlərdə görülmüş işlər barədə geniş söz açıb.
Bildirib ki, Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Daşkəsəndə bütün imkanlar nəzərə alınmaqla,
əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi və rifahının
daha da yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş məqsədyönlü
işlər bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.

Sonra Əhəd Abıyev vətəndaşların müraciət lə 
rini dinləyib.

Sakinlər kəndə qaz və yeni su xəttinin çək
ilməsi, yararsız elektrik dirəklərinin dəyişdirilməsi
və digər məsələlər barədə müraciətlər ediblər.

İcra başçısı Əhəd Abıyev sakinlərin müraciət lə ri ilə
bağlı əlaqədar qurumlara tapşırıqlarını verib.
Müraciətlərin bir qismi yerində həll edilib, bir qismi
də aidiyyəti üzrə çatdırılması üçün nəzarətə götürülüb.

Almalı kənd sakinləri əhalinin problemlərinin
həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə, hər
zaman göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident
cənab İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident
hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya minnətdar
lıqlarını bildiriblər.

***
AVQUSTUN 16DA QUYTUL KƏNDİNDƏ

KEÇİRİLƏN VƏTƏNDAŞLARIN SƏYYAR
QƏBULUNDA RAYONUN HÜQUQMÜ HA 
Fİ ZƏ ORQANLARI, XİDMƏT TƏŞKİLAT
LARININ RƏHBƏRLƏRİ VƏ SAKİNLƏR
İŞTİRAK EDİBLƏR.

İcra başçısı Əhəd Abıyev giriş nitqində
möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbər
liyi altında respublikamızda aparılan quruculuq
abadlıq işlərindən, sosialyönümlü islahatlardan,
bütün sahələr üzrə əldə olunan uğurlardan,  o cüm
lədən Daşkəsən rayonunun sosialiqtisadi inkişafı,
əhalini narahat edən problemlərin həlli və həyata
keçirilən sosial layihələr barədə danışıb.

Sonra icra başçısı Əhəd Abıyev qəbula gələn vətən
daşları fərdi qaydada dinləyib, qaldırılan məsələlərin
həll edilməsi üçün tapşırıqlarını verib. Müraciətlərin
bir qismi yerində həll edilib, icra strukturunun fəaliyyət
dairəsinə aid olmayan müraciətlər isə qeydiyyata alı
naraq aidiyyəti qurumlara həvalə olunub.

Quytul kənd sakinləri onlara hər zaman gös tə ri lən
diqqət və qayğıya görə Prezident cənab İlham
Əliyevə və Birinci vitseprezident hörmətli Mehriban
xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

***
AVQUSTUN 24DƏ MUŞAVAQ KƏN 

DİNDƏ KEÇİRİLƏN DAŞKƏSƏN RAYON
İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD
ABIYEVİN QƏBULUNDA RAYONUN
HÜQUQMÜHAFİZƏ ORQANLARININ VƏ
XİDMƏT TƏŞKİLATLARININ RƏHBƏR
LƏRİ, ƏRAZİ İCRA NÜMAYƏNDƏSİ, BƏ 
LƏDİYYƏ SƏDRİ VƏ KƏND SAKİNLƏRİ
İŞTİRAK EDİBLƏR.

İcra başçısı Əhəd Abıyev əvvəlcə kənd sakinləri
qarşısında çıxış edib. O, çıxışında vurğulayıb ki,
həm partiya sədri, həm Prezident, həm də Müzəf
fər Ali Baş Komandan kimi Prezident cənab İlham
Əliyevin sarsılmaz iradəsi ilə həyata keçirdiyi
qətiyyətli siyasət Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun,
bütövlükdə Azərbaycanın güclü və sabit dövlət ol

ması, vətəndaşlarımızın rifah halının daha da
yaxşılaşdırılması üçün bütün sahələr üzrə uğurla
davam etdirilir. 

İcra başçısı Əhəd Abıyev habelə Daşkəsən ra 
yonunda həyata keçirilən infrastruktur layihələri,
görülən işlər, eləcə də qarşıda duran vəzifələr
barəsində məlumat verib.

Sonra icra başçısı vətəndaşların müraciətlərini
dinləyib. Müraciətlər kəndə gələn avtomobil yol
unun cari təmir olunması, internet və qaz xəttinin
çəkilməsi, o cümlədən digər məsələlərə dair olub.

Əhəd Abıyev qaldırılan məsələlərin həll edil 
mə si məqsədilə əlaqədar qurumlara tapşırıqlarını
verib. Müraciətlərin bir qismi aidiyyəti üzrə çat
dırılması üçün nəzarətə götürülüb.

Muşavaq kənd sakinləri onlara hər zaman
göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbəri
cənab İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident
hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya minnətdar
lıqlarını bildiriblər.

22 ÈÈÉÉÓÓÍÍ--ÑÑÅÅÍÍÒÒÉÉÀÀÁÁÐÐÄÄÀÀØØÊÊßßÑÑßßÍÍ

ÄÀØÊßÑßÍÄß 15 ÈÉÓÍ – ÌÈËËÈ ÃÓÐÒÓËÓØ ÝÖÍÖ ÁÞÉÖÊ ÒÀÐÈÕÈ ßÙßÌÈÉÉßÒß ÌÀËÈÊ ÁÈÐ ÝÖÍ ÊÈÌÈ ÃÅÉÄ ÎËÓÍÓÁ

ÄÀØÊßÑßÍ ÐÀÉÎÍ ÈÚÐÀ ÙÀÊÈÌÈÉÉßÒÈÍÈÍ ÁÀØ×ÛÑÛ ßÙßÄ ÀÁÛÉÅÂ ÀÉÐÛ-ÀÉÐÛ ÝÖÍËßÐÄß ÐÀÉÎÍÓÍ ÊßÍÄËßÐÈÍÄß, ÉÀØÀÉÛØ ÌßÍÒßÃßËßÐÈÍÄß, ßÐÀÇÈËßÐÄß ÂßÒßÍÄÀØËÀÐÛÍ ÑßÉÉÀÐ ÃßÁÓËËÀÐÛÍÛ ÊÅ×ÈÐÈÁ



33ÈÈÉÉÓÓÍÍ--ÑÑÅÅÍÍÒÒÉÉÀÀÁÁÐÐ ÄÄÀÀØØÊÊßßÑÑßßÍÍ

Sentyabrın 16da Gəncə
Şəhidlər Xiyabanında

Ermənistan silahlı qüvvə lə 
ri nin Azərbaycanla dövlət
sər hədinin Laçın istiqa mə 
tində törətdiyi təxribatların
qarşısını alarkən şəhid olan
Azərbaycan Silahlı Qüvvə 
lə rinin hərbi qulluqçusu,
əsgər 2003cü il təvəllüdlü
Verdiyev Nihad Nicat oğlu
nun nəşi torpağa tapşırılıb. 

Keçirilən vida mərasimin də
Daşkəsən Rayon İcra Ha ki miy 
yətinin başçısı Əhəd Abıyev,
Gəncə Şəhər İcra Ha kimiy yətinin
başçısı Niyazi Bayramov, QMİ
nin Qazilər şurasının üzvü, Gəncə
İmam zadə ziyarətgahının imamı
Hacı Tahir Abbasov, rayon
hüquqmühafizə orqanları, idarə
və müəssisə rəhbərləri, hərbçilər,
şəhid ailələri, qazilər, ictimaiyyət
nümayən dələri iştirak ediblər.

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyə
tinin başçısı Niyazi Bayramov
Şəhidin valideynlərinə dərin
hüznlə başsağlığı verib.

Dəfn mərasimində çıxış edən
Daşkəsən Rayon İcra Haki miy yə 
tinin başçısı Əhəd Abıyev deyib:

 Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu Er
mənistanın törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara
cavab olaraq ermə nilərin qarşısını yüksək
peşəkarlıqla almışdır və sər həd boyu ərazilər
Ordu muzun tam nəzarətin dədir. 

Azərbaycanın Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və
Zəngilan rayonları istiqamətində Ermənistan si lah lı
qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatlarının qar şısını
alan zaman neçəneçə əsgər və zabit lə ri miz müqəd
dəs şəhidlik zirvəsinə ucalıblar. Onlardan biri də
Daşkəsən rayon Qaraqullar kənd sakini şəhid əs
gərimiz Verdiyev Nihad Nicat oğludur.

Nihad Verdiyev torpaqlarımızın ərazi bü töv 
lü yü uğrunda Laçın rayonu istiqamətində ge 
dən dö yüş lər də şücaət göstərək şəhid olmuşdur.

Şəhid Nihad Verdiyevin əziz xatirəsi
qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır.

Allah Şəhidimizə rəhmət eləsin! 
Şəhi di mi zin ailəsinə və yaxınlarına

bütün Daş kə sən rayon ictimaiyyəti
adından və şəxsən öz adımdan dərin
hüznlə başsağlığı verir, şəhid olmuş
bütün hərbi qulluqçularımızın ruhu
qarşısında baş əyirik. Bir daha bütün
şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. 

Şəhidin tabutuna bürünmüş Azərbay
can Bayrağını Əhəd Abıyev şəhidin atası
Nicat Verdiyevə təqdim edib.

Dəfndə fəxri qarovul düzülüb, hərbi
orkestrin müşayiəti ilə Dövlət Himni ifa
olunub  və yaylım atəşi açılıb.

DAŞKƏSƏN RAYONU GÜRCÜSTANIN DMANİSİ RAYONU İLƏ QARDAŞLAŞIB
İyulun 13də Gürcüstanın KvemoKartli regionunun quberna

toru Giorgi Doxturişvilinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində
İqtisadiyyat Nazirliyinin inzibati binasında hörmətli İqtisadiyyat
naziri cənab Mikayıl Cabbarovun rəhbərliyi və Gür cüstan Res 

pub li ka sı nın
Azərbaycan
Res pub lika 
sın dakı föv qə 
ladə və
sə lahiyyətli sə
firi cənab
Zurab Pata 
radzenin işti
rakı ilə

ke  çi rilən görüşdə hər iki ölkənin iştirakı ilə həyata keçirilən layi 
hələrin bölgədə sülh və sabitliyə xidmət etdiyi vurğulanıb.

Görüşdə Gürcüstanın KvemoKartli regionunun və ölkəmizin
bölgələri arasında, o cümlədən Daşkəsən rayonu ilə Dmanisi ray
onunun qardaşlaşması haqqında saziş imzalanıb. İki ölkə arasında
uzunmüddətli dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinə əsasla
naraq qardaşlaşma haqqında sazişi Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev və Dmanisi rayonunun meri
Koba Muradaşvili imzalayıblar. Sənəd Azərbaycan, gürcü və ingilis
dillərində hazırlanıb.

Sənəddə nəqliyyat, İKT, mədəniyyət, turizm, sahibkarlıq, şəhər
planlaşdırması, enerji səmərəliliyi, gənclər və idman, tullantıların
idarə olunması və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi,
birgə layihələrin icrası, təcrübə mübadiləsi və s. məsələlər əks olunub.

Avqustun 19da Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeli 

yində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin
İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbas
bəyli  Daşkəsəndə vətəndaşların qəbu
lundan RİHnin başçısı Əhəd Abıyevlə
görüşüb. İcra başçısı Əhəd Abıyev
Mustafa Abbasbəyli ilə rayonda əhalinin
məşğulluq vəziyyətini və qarşıda duran
vəzifələri müzakirə edib.  

Daha sonra Mustafa Abbasbəyli vətən
daşların qəbulunu keçirib. Qəbulda iştirak edən Daşkəsən rayon sakinlərinin müraciətləri
əsasən işlə təmin olunma, özünüməşğulluq proqramından yararlanma, ictimai işlər və qu
rumun fəaliyyətinə dair digər məsələlərlə bağlı olub.

Qəbulda vətəndaşların müraciətləri cavablandırılıb və əlavə araşdırma tələb edən
məsələlərin həll edilməsi ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilib.

Avqustun 25də millət vəkili Kamran
Bayramov Daşkəsən Şəhidlər Xiya

banında daşkəsənli şəhid ailələri və qazilərlə
görüşüb, onların qayğıları ilə maraqlanıb,
müraciətlərini dinləyib.

Kamran Bayramov Daşkəsən Şəhidlər Xiya
banında Daşkəsən Şəhidləri üçün yeni yaradılan
guşəyə və tikintisi başa çatmaq üzrə olan şəhid
valideynlərinin görüş yerinə baş çəkib. Şəhid
valideynləri yeni yaradılan guşəyə və onlar üçün
yüksək səviyyədə tikilən görüş yerinə, o cüm
lədən hər zaman göstərilən diqqət və qayğıya
görə Prezident cənab İlham Əliyevə və  Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Əliye
vaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Daha sonra millət vəkili Kamran Bayramov

Aşağı Daşkəsən kəndində və Daşkəsən qəsə bə sin 
də seçiciləri ilə görüşüb. Görüşlərin keçiri lə cəyi ilə
bağlı sosial şəbəkələr və müvafiq yerli döv lət orqan

ları vasitəsilə əhali öncədən məlu matlandırılıb.
Millət vəkili sakinlərin müxtəlif mövzularda

müraciət və təklifləri qeydə alıb. Kamran Bayra
mov müraciətlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun
olaraq aidiyyəti qurumlara yazılı müraciət olu
nacağını bildirib. O həmçinin vurğulayıb ki,
daşkəsənli seçicilərinin bundan əvvəl də etdikləri
müraciət və təkliflər operativ cavablandırılıb və
bir sıra məsələlər öz müsbət həllini tapıb.

Görüşdə iştirak edən daşkəsənli seçicilər daim
onların rifahının yüksəldilməsi istiqamətində
Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
aparılan dövlət siyasətinə dəstəklərini ifadə
edərək ölkə rəhbərinə və Birinci vitseprezident
hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya minnətdar
lıqlarını bildiriblər.

Sentyabrın 16da Daş kə 
sən Şəhidlər Xiyaba nın 

da Ermənistan silahlı
qüv vələrinin Azərbaycanla
dövlət sərhədinin Kəlbəcər
istiqamətində törətdiyi təx ri 
batların qarşısını alarkən
şəhid olan Azərbaycan Si 
lahlı Qüvvələrinin hərbi qul 
luqçusu, MAXE əsgər
2002ci il təvəllüdlü Süley
manov Turxan İdris oğlunun
nəşi torpağa tapşırılıb. 

Keçirilən vida mərasimin də
Daşkəsən Rayon İcra Ha ki miy 
yə tinin başçısı Əhəd Abıyev,
Gəncə İmamzadə ziyarətga hı 
nın imamı Hacı Tahir Abbasov,
rayon hüquqmühafizə orqan
ları, idarə və müəssisə rəhbər
ləri, hərbçilər, şəhid ailələri,
qazilər, rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri və KİV mən
subları iştirak ediblər.

Daşkəsən Rayon İcra Ha ki 
miy yətinin başçısı Əhəd Abıyev
dəfn mərasimində çıxış edib:

 Müzəffər Ali Baş Ko
mandan cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər
baycan Ordusu Ermə nis 
tanın törətdiyi geniş miq yaslı təxribatlara cavab
ola raq ermənilərin qarşısını yüksək peşəkar
lıqla almışdır və sərhədboyu ərazilər ordu
muzun tam nəzarətindədir. 

Azərbaycanın Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və
Zəngilan rayonları istiqamətində Ermənistan
si lah lı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribat
larının qarşısını alan zaman neçəneçə əsgər və
zabit lə ri miz müqəddəs şəhidlik zirvəsinə
ucalıblar. Onlardan biri də Daşkəsən rayon
Quşçu qəsəbə sakini şəhid əsgərimiz Süley
manov Turxan İdris oğludur.

Turxan Süleymanov torpaqlarımızın ərazi bü 
töv lüyü uğrunda Kəlbəcər rayonu istiqamətində
düşmən təxribatının qarşısını alarkən qəhrəman
casına şəhid olmuşdur. Şəhid Turxan Süleyma no 

vun əziz xatirəsi qəlbimizdə əbədi
yaşayacaqdır.

Allah Şəhidimizə rəhmət eləsin!
Şəhidimizin ailəsinə və yaxınlarına
bütün Daşkəsən rayon ictimaiyyəti
adından və şəxsən öz adımdan dərin
hüznlə başsağlığı verir, şəhid olmuş
bütün hərbi qulluqçularımızın ruhu
qarşısında baş əyirik. Bir daha bütün
şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. 

Şəhidin tabutuna bürünmüş Azərbay
can Bayrağını Əhəd Abıyev şəhidin atası
İdris Süleymanova təqdim edib.

Dəfndə fəxri qarovul düzülüb, hərbi
orkestrin müşayiəti ilə Dövlət Himni ifa
olunub  və yaylım atəşi açılıb.

Avqustun 30da Daşkəsən Rayon İcra Ha 
kimiyyəti tərəfindən Daşkəsən Şəhidlər

Xiyabanında yeni tikilmiş şəhid ailələri və
qazilər üçün görüş yerinin və Daşkəsən Şəhid 
lərinin xatirə guşəsinin izdihamlı açılışı olub.

Açılışda Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Əhəd Abıyev, millət vəkili Eşlad Mir
bəşiroğlu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin
Qərb bölgəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Hacı
Tahir Abbasov, rayonun hüquqmühafizə orqan
ları, idarə və xidmət sahələrinin rəhbərləri, şəhid
ailələri, qazilər, müharibə veteranları, ziyalılar,
ağsaqqallar, sakinlər və ictimaiyyət nü
mayəndələri iştirak ediblər.

Ulu öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin
xatirəsinin yad edilməsi, Quru Qoşunlarının
Hərbi Orkestrinin ifasında Dövlət Himnimizin
səsləndirilməsi və şəhid məzarlarına gül
dəstələrinin düzülməsi ilə başlanan açılış mərasi
mində icra başçısı Əhəd Abıyev çıxış edib. O,
çıxışında deyib:

 Bugünkü görüşümüzdə sizlərlə birgə möhtə 
rəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin
tövsiyəsi nə uyğun olaraq Daşkəsən Rayon İcra
Ha ki miyyəti tərəfindən yeni tikilmiş Daşkəsənin

bütün Şəhidlərinə həsr olunan
xatirə guşəsinin, habelə şəhid
ailələri və qazilər tədbirlərini keçir
mələri üçün bu görüş yerinin
açılışını qeyd edirik.

Bizim şəhidlərimiz Azərbay
canımızın ərazi bütövlüyü, Vətəni
mizin gələcəyi uğrunda
qəhrəmancasına vuruşaraq müqəd
dəs şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişlər.
Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bizim
qəlbimizdə həmişə əbədi olaraq
yaşayacaqdır.

Daşkəsənin şəhid ailələrinə və
qazilərinə hər zaman göstərdikləri
diqqət və qayğıya görə ölkə rəh

bərimiz cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya
siz şəhid ailələri və bütün daşkəsənlilər adından
bir daha da dərin ehtiramla minnətdarlığımızı
bildiririk.

Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyev qüdrətli sərkər dəliyi, xilaskar liderliyi,
qətiyyətli uğurlu siyasəti ilə təkcə hərb mey
danlarında olan qələbəsi ilə deyil, həm də in

formasiya müharibəsində  bütün cəbhələrdə
qalib gəldi, illərlə erməni vəhşiliyinə göz yu
manlara Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq
müdafiə etməsini, Qarabağın bərpa olun
masını, xilaskar lider kimi dünyaya əsl, real
həqiqətləri qəbul etdirməyə nail
oldu. O cümlədən əsgər və
zabitlərimizin, şəhidləri mizin və
qazilərimizin qəhrəmanlığı
Vətən müharibəsində düşmən
üzərində inamlı qələbə ilə
nəticələndi; Ermənistan ordusu
darmadağın edildi, 30 il işğal al
tında qalan torpaqlarımız cəmi
44 günə geri alındı, ölkəmizin
ərazi bütövlüyü bərpa olundu.

Bu ilin avqustun 3də ordu
muz Qarabağda uğurlu "Qisas"
əməliyyatı başlatdı. Öz hədəf lə 
rinə çatan "Qisas" əməliyyatı

təxri  batçı lara
qarşı təsirli cəza tədbiri idi.
“Qisas” əməliyyatı bütün
dünyaya bir daha əyani sübut
etdi ki, Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin Dəmir Yum
ruğu hər zaman yerindədir və
heç kim də bunu unutma
malıdır. Belə ki, ölkə başçımız
cənab İlham Əliyev bu
əməliyyatını belə izah et
mişdir: "Qisas" əməliyyatı Er
mənistana bir daha göstərdi
ki, bizi heç kim və heç nə
dayandıra bilməz…" 

Bildiyiniz kimi, avqustun
26da isə möh tərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Laçın
şəhəri, eləcə də Zabux və Sus yaşayış mən
təqələri Azərbaycan Ordusu tərəfindən tam

nəzarətə götürüldü. Laçının bu gün Azərbay
cana bütövlüklə təhvil verilməsi və ətraf
kəndlərin boşaldılması möhtərəm Preziden
timiz cənab İlham Əliyevin yüksək qətiy yə ti,
parlaq diplomatiyası və rəşadətli ordumuzun
hünəri sayəsində mümkün olmuşdur.

Artıq Laçında Azərbaycan Bayrağı
dalğala nır. Bu, böyük uğurlu qələbədir. Bu
qələbə münasibətilə hər birinizi ürəkdən
təbrik edirəm.

Prezident cənab İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən ölkəmizin bütün ərazi, bölgələrində
olduğu kimi, Daşkəsən rayonunda da hər bir
şəhid ailəsinə, qazi və müharibə iştirakçılarına
xüsusi diqqətlə qayğı göstərilir, problemləri
öyrənilir, onların həlli üçün aidiyyəti qurumlarla
birlikdə əməli tədbirlər həyata keçirilir. Şəhid
ailələrinə, mühari bə veteranlarına Prezident
təqaüdünün verilməsi, onların evlə, maşınla
təmin olunması və digər imtiyazlar, həmçinin
indi sizlərlə iştirakçısı oldu ğumuz Daşkəsən
Şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr olunan bugünkü
açılışlar da buna əyani sübutdur.

Prezident cənab İlham Əliyevin yaxın
silahdaşı kimi müasir hüquqi dövlət qurucu

luğu siyasətinə öz layiqli töh
fələrini verən, Ümummilli
lideri miz Heydər Əliyevin ide ya 
larına daim yüksək sədaqət nü
mayiş etdirən, huma nizm,
mərhəmət, vətənpərvərlik və
xeyriyyəçilik missiyası ilə icti
maiyyətdə böyük nüfuz qazan
mış  Birinci vitseprezident
hör mətli Mehriban xanım
Əliyeva 44 günlük Vətən
müharibəsində yaralanmış qəh 
rəman əsgər, zabit və qazilərim
izin müalicəsini birbaşa öz
nəzarətinə götürməsi, ən yüksək
tibbi xidmətlərlə köməkliklər
göstərməsi, onların xa ricdə müalicə olun
malarını təşkil etməsi xalqımız tərəfindən
dərin rəğ bətlə qarşılanmışdır. Heydər Əliyev
Fondunun xətti ilə həyata keçirdiyi bütün
şəhid və qazi ailələ rinə çoxsaylı xeyriyyəçilik,
maddi və mənəvi dəstək tədbirləri, onların
sosialməişət problemlərini həll etməsi hör
mətli Mehriban xanım Əliyevanın milli
mənəvi dəyərləri mizə sadiqli yinin, Vətənə
olan sevgi sinin ifadəsidir.

Daşkəsən rayonuna daima göstərdikləri
diqqət və qayğıya görə bir daha da möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım
Əliyevaya dərin minnətdarlığımızı, təşəkkü 
rü  müzü bildiririk.

Ölkəmizdə sülh və sabitlik həmişəlik bər qə 
rar olsun. Vətəndaşlarımıza əminamanlıq və
firavan həyat arzulayırıq. Allah şəhidlərimizə
rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin.

Yaşasın bizə bu qələbənin sevincini bəxş
edən Müzəffər Ali Baş Komandanımız cənab
İlham Əliyev!

Yaşasın Azərbaycan!
Qarabağ – Azərbaycandır!

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyevin giriş nitqindən sonra çıxış edən
millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu Prezident cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
xalqının qələbə sevincini yaşadığını və
xalqımızın şəhidləri ilə hər zaman qürur duy
duğunu vurğulayıb.   

QMİnin qazilər şurasının üzvü Hacı Tahir
Abbasov isə ölkə rəhbərliyi tərəfindən şəhid
ailələrinə və qazilərə daima qayğı göstərildiyini,
Daşkəsən Şəhidlər Xiyabanında istifadəyə ver
ilən yeni tikilinin və guşənin də bu amala xidmət
göstərdiyini deyib.

Şəhid ataları Etibar Cəfərov, İlham Cabbarov,
şəhid anaları Kifayət Haxverdiyeva, Qızbəs Ab
basova, qazilər adından Ceyhun Əliyev çıxış
edərək onlara hər zaman göstərilən həssas mü
nasibətə, yüksək diqqət və qayğıya görə Prezi
dent cənab İlham Əliyevə və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Əliye
vaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

İcra başçısı Əhəd Abıyev sonra şəhid
valideynləri ilə çay süfrəsi arxasında görüş
keçirib, onlarla söhbət  edib, bir daha da qayğıları
ilə maraqlanıb.

Sentyabrın 13də Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev Er
mənistanla sərhədə yaxın Alaxançallı

kəndində vətəndaşlarla görüşüb. Görüşdə ray
onun hüquqmühafizə orqanlarının, idarə,
müəssisə, xidmət sahələrinin rəhbərləri, ərazi
icra nümyandəsi, bələdiyyə sədri və sakinlər
iştirak ediblər.

İcra başçısı Əhəd Abıyev görüşdə çıxış edib. O,
çıxışında deyib:

 Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu Er
mənistanın törətdiyi genişmiqyaslı təxribatlara
cavab olaraq hazırda əks tədbirlər həyata
keçirir. Son günlər Daşkəsən rayonu is

tiqamətində də Azərbaycan Ordusu
nun mövqeləri atəşə tutulurdu. Bu gün
gecə saatlarında Ermənistanın törət
diyi genişmiqyaslı təxribatların
qarşısını Ordumuz yüksək peşəkar
lıqla uğurla alır, lazımi cəza tədbir
lərini həyata keçirir, bütün sərhəd
ərazisi ordumuzun nəzarətindədir.
Birmənalı olaraq bildirirəm ki, Müzəf
fər Ali Baş Komandanımız cənab
İlham Əliyevin Dəmir Yumruğu
yerindədir.  Bunu heç kim unutmasın!
Bütün əldə olunan bu uğurlu
nailiyyətlərə görə cənab Preziden
timizə minnətdarıq! 

Daşkəsən rayonu ərazisində
sentyabrın 12dən 13nə keçən gecə erməni təxri
batlarının qar şısının alınması üçün Ordumuzun
cəza tədbirlərindən dərhal sonra, gecə saat
larında Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətində
Rayon Polis Şöbəsinin rəsi Seymur Əfəndiyevin,
Şöbəninin rəis müavini Rəşadət Qəhrəmanovun,
DTXnin rayon şöbəsinin rəisi Natiq Musayevin
iştirakı ilə p/Orativ Qərargah yaradıl mış dır.
Rayon da bütün vəziyyət nəzarətimizdədir.
Daşkəsən rayonunda həyat öz normal axarında
davam edir. Dünən bütün gecə qarşı dağın o biri
tərə fində ermənilərlə müharibə olmasına bax
mayaraq, dağın bu tərəfində, Ala xançallı
kəndində biz sizlərlə görüş keçirdirik.

Eşq olsun Azərbaycanın Ali Baş Komandanı

cənab İlham Əliyevə!
Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! 
Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham

Əliyevin tapşırığı ilə bugünkü görüşümüzün də
əsas məqsədi siz kənd sakinlərini narahat edən
problemli məsələlərin həll edilməsidir. 

Məlum olduğu kimi, bu ilin iyun ayının 10
da Daşkəsən rayonda baş vermiş dağıdıcı təbii
fəlakət rayonun bir neçə kəndi ilə yanaşı, o
cümlədən Alaxançallı kəndinin də yol, elektrik,
rabitə təsərrüfatlarına, 4 ədəd körpüsünə,
çoxsaylı yaşayış evlərinə, evlərin dam örtük
lərinə ciddi ziyan vurmuş, sel suları bir sıra
güclü fəsadlar törətmişdir. 

Leysan yağışının yaratdığı selin vurduğu

ziyanların aidiyyəti qurumlarla birgə
aradan qaldırılması üçün Nazirlər
Kabinetinə müraciət etmişdik. Cənab
nazir Kəmaləddin Heydərovun
tapşırığına əsasən Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin əməkdaşları qrup şək
lində Daşkəsən rayonuna gələrək
təbii fəlakət baş vermiş kəndlərdə, o
cümlədən Alaxançallı kəndində hər
bir fərdi yaşayış evinə baxış
keçirib yerində zərər aktı
tərtib etmişlər. Həmin aktın
əsasında hörmətli Baş Nazir
cənab Əli Əsədov aidiyyəti
üzrə Fövqəladə Hallar
Nazirliyinə tapşırıq ver

mişdir ki, təbii fəlakətin vurduğu
ziyanların aradan qaldırılması üçün
rayona tikinti materialları ayrılmaqla
müvafiq köməkliklər göstərilsin.
Lakin bu vaxtadək bizə heç bir vəsait
ayrılmamış, malmaterial verilməmiş,
köməklik də göstərilməmişdir. Sizi
əmin edirəm ki, tezliklə bu məsələ də
öz müsbət həllini tapacaqdır.  

Çox maraqlıdır, 7 sentyabr 2022ci il tarixdə
isə Yuxarı Daşkəsən qəsəbə sakini, şəhid anası
Qönçə Cəfərova qərəzli formada öyrədilərək 17
il həbs cəzası çəkmiş üzdəniraq kriminal reket
jurnalist olan Quliyev Nazim Telman oğlu ilə
birgə “İdeal Tv”nin YouTube kanalında və

müxtəlif sosial şəbəkələrdə uydurma, heç bir
həqiqəti özündə əks etdirməyən çıxışlar edib
rayonda təbii fəlakətin nəticələrinin aradan
qaldırılması məqsədilə Alaxançallı kəndinə
guya hökumətin vəsait verdiyini və həmin və
saitin bələdiyyə və icra nümayəndələri
tərəfindən mənimsənilməsini həyasızcasına
sözlə əsassız olaraq iddia eləmişdir. Əlbəttə,
onun dediklərinin hamısı yalan, böhtandır, heç

bir həqiqəti də əks etdirmir. Bu iki tanınmış–
Qönçə Cəfərova və onun dələduz və fırıldaqçı
havadarı Nazim Quliyevin məqsədi Alaxançallı
kəndinə təbii fəlakətlə bağlı vəsaitin ver
ilməsinin qarşısını almaq üçün düşünülmüş,
planlı şəkildə bu ərazidə əsası olmayan yalan

şayiələrlə iğtişaş yaratmaq, sabitliyi pozmaq,
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin işgüzar
nüfuzuna xələl gətirməkdir. Tərəfimizdən
Qönçə Cəfərovanın və dələduz, fırıldaqçı Nazim
Quliyevin qanunazidd əməlləri barədə tədbir
lərin görülməsi üçün aidiyyəti üzrə respub
likanın hüquqmühafizə orqanlarına artıq
müraciətlər olunmuşdur. Habelə cari ilin iyu
nun 10da baş vermiş təbii fəlakətlə də bağlı
büdcədən rayona hələ heç bir pul vəsaiti ayrıl
mayıb. Bu məsələ ilə bağlı hələlik köməkliyin
olunmaması ilə əlaqədar hətta Prezident Ad
ministrasiyasına da məlumat vermişik. 

Daha sonra Əhəd Abıyev Alaxançallı kənd
sakinlərinin müraciət və tələblərini dinləyib.
Sakinlərin müraciətləri əsasən Alaxançallı kəndinə
təbii fəlakətin – güclü selsularının vurduğu ziyan
ların bu günədək aradan qaldırılmaması və kəndlə
rayon mərkəzi arasında əlaqə yaradan körpülərin
bərpa edilməməsinə dair olub. Eyni zamanda
Alaxançallı kəndinin sakinləri, ağsaqqalları,
ziyalıları  Qönçə Cəfərovanın və Nazim Quliyevin
əsassız, qərəzli çıxışlarına və qanunazidd əməl
lərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün məhkəməyə
müraciət edilməsini tələb ediblər. 

Sonda Alaxançallı kənd sakinləri onlara gös tə 
rilən diqqət və qayğıya görə Müzəffər Ali Baş
Koman dan cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya dərin
minnətdarlıqlarını bildiriblər, hər zaman cənab
Prezidentin ətrafında sıx birləşdiklərini deyiblər.

DAŞKƏSƏNDƏ ŞƏHİD VALİDEYNLƏRİ VƏ QAZİLƏR ÜÇÜN YENİ TİKİLMİŞ GÖRÜŞ YERİ VƏ ŞƏHİDLƏRİN XATİRƏ GUŞƏSİNİN AÇILIŞI KEÇİRİLİB

ƏHƏD ABIYEV: “DÜNƏN GECƏ DAĞIN O BİRİ TƏRƏFİNDƏ ERMƏNİLƏRLƏ MÜHARİBƏ OLMASINA BAXMAYARAQ, DAĞIN BU TƏRƏFİNDƏ BİZ ALAXANÇALLI KƏND SAKİNLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ KEÇİRDİRİK”

DAŞKƏSƏN ŞƏHİDİ NİHAD VERDİYEV SON MƏNZİLƏ YOLA SALINIB DAŞKƏSƏN ŞƏHİDİ TURXAN SÜLEYMANOV DƏFN EDİLİB

DÖVLƏT MƏŞĞULLUQ AGENTLİYİNİN SƏDRİ MUSTAFA ABBASBƏYLİ VƏTƏNDAŞLARI QƏBUL EDİB DAŞKƏSƏNDƏ MİLLƏT VƏKİLİ KAMRAN BAYRAMOV ŞƏHİD AİLƏLƏRİ VƏ SEÇİCİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜB

İyunun 10nu saat 19 radələrində Daşkəsən
rayonu ərazisində dolu ilə müşahidə olu

nan güclü leysan yağışları əsasən rayonun
Çanaqçı, Zinzahal, Suqovuşan, Almalı və
Alaxançallı kəndlərində körpülərə, yol, elek
trik, rabitə təsərrüfatlarına, fərdi avtomobil
lərə, sosial obyektlərə, yaşayış evlərinə,
evlə rin dam örtüklərinə, bünövrəsinə, əha li 
nin əkin sahələrinə və malqarasına ciddi
ziyan vurub, bir sıra fəsadlar törədib.

Sel suları Çanaqçı kəndi ərazisində kəndin iki

hissəsini birləşdirən körpünü tamamilə dağıdaraq
aparıb. Alaxançallı kəndi ərazisində isə sel suları
4 körpünü dağıdıb, kəndarası avtomobil yolunun
xeyli hissəsini sıradan çıxarıb, 4 avtomobili kənd
dən keçən çay sularının axınına salaraq aparıb.

Bir çox ərazilərdə dağlardan iri qaya parçaları və
palçıq kütləsi avtomobil yollarına töküldü yün dən
həmin yollarda nəqliyyatın hərəkəti tam dayanıb.

İnsan itkisi və xəsarət alan olmayıb.
Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası leysan,

dolu və subasmanın vurduğu ziyanların aidiy yə ti

qurumlarla birgə vaxtında aradan qaldırılması is
tiqamətində tədbirlər görülməsi üçün Nazirlər
Kabinetinə müraciət edib. “Azərİşıq” ASC elek
triklə bağlı ərazidə yaranmış problemləri qısa
müddət ərzində tam aradan qaldırıb. Hazırda
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
Çanaqçı kəndində 1 ədəd körpünün tikintisi
işlərini davam etdirir. Lakin Alaxançallı kəndinin
yol və körpüləri hələ də bərpa olunmamış qalır. 

Çanaqçı, Alaxançallı, Zinzahal, Suqovuşan və
Almalı kəndlərində fərdi yaşayış evlərinə, evlərin

dam örtüklərinə, o cümlədən sosial obyektlərə
dəymiş ziyanların qiymətləndirilməsi və hesab 
lanması məqsədilə iyulun 1də Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin əməkdaşları Daşkəsən rayonuna
ezam gələrək rayon FHKnin üzvləri ilə birgə
təbii fəlakət baş vermiş kəndlərdə vizual baxış
keçiriblər. Dağıdıcı gücə malik təbii fəlakətdən
ziyan çəkmiş sakinlərin hər birinin fərdi yaşayış
evinə baş çəkilib, yerində akt tərtib olunub.
Həmin aktın əsasında Nazirlər Kabinetinin
tapşırığı ilə aidiyyəti üzrə Fövqəladə Hallar

Nazirliyi tərəfindən müvafiq işlər görüləcəkdir.
Təbii fəlakətdən ziyan çəkmiş Daşkəsən ra 

yon sakinləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə Prezident cənab İlham Əliyevə minnətdar
lıqlarını bildiriblər. Habelə onların çağırışlarına
hər zaman həssas münasibət göstərən Fövqəladə
Hallar Nazirliyinə və şəxsən nazir hörmətli Kə
maləddin Heydərova təşəkkür ediblər. 

Dəymiş ziyanların aradan qaldırılması is
tiqamətində Daşkəsən Rayon Fövqəladə Hallar
Komissiyası tərəfindən işlər davam etdirilir.

DAŞKƏSƏNDƏ GÜCLÜ LEYSAN VƏ DOLU YAĞIŞLARI DAĞIDICI TƏBİİ FƏLAKƏTƏ SƏBƏB OLUB
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İyunun 20də Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati
binasında Daşkəsən rayonu ərazisində dövlətbiznes tərəf

daşlığı formatında investisiya layihələrinin “Tikidarə et
təhvil ver” modelinə uyğun nəzərdə tutulan işlərin
xüsusiyyətlərinə dair keçirilən müzakirələrində Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev, RİHBAnın
məsul işçiləri, DövlətSahibkar Tərəfdaşlığının İnkişafı
Mərkəzinin direktoru Anar Salmanov, Mərkəzin layihələrin
inkişaf etdirilməsi və icrasına dəstək departamentinin müdiri
Hamlet İsmayılov, KOBİAnın GəncəQazax regional koor
dinatoru Anar Əliyev və Daşkəsən KOB dostu Muraz Məm
mədov iştirak ediblər.

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 20192023cü illərdə
sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın tələbləri əsasında
təşkil olunmuş görüşün məqsədi Daşkəsən rayonunun biznes
imkanları barədə məlumat vermək, icra olunan layihələrdə
sahibkarların fəal iştirakını, DÖST mexanizminin tətbiqi ilə özəl
investisiyaların cəlb edilməsini, KOB subyektlərinin bu tipli lay
ihələrin icrası prosesində daha geniş iştirakını təşviq etməkdir.

RİHnin başçısı Əhəd Abıyev rayon iqtisadiyyatı barədə
məlumat verərək bildirib ki, Prezident cənab İlham Əliyevin
müəyyən etdiyi sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq Azərbay
canda iqtisadi rayonların yenidən təşkili nəticəsində milli
rəqabətqabiliyyətli məhsul ixracı artacaq, ölkəmizə investorların
sərmayə qoyması çoxalacaq, məşğulluq imkanları güclənəcək,
yeni iş yerləri açılacaq, milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatı

sisteminə inteqrasiyası sürətlənəcəkdir. Yeni yaradılan Gəncə
Daşkəsən iqtisadi rayonu ölkə miqyasında təsərrüfatın ixtisas
laşma istiqamətlərinə görə fərqlənən ərazilərdəndir. Bu iqtisadi
rayonun tərkibində olan Daşkəsən rayonu isə əsasən qara və əlvan
metallurgiya sənayesi və kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşmışdır.
Prezident cənab İlham Əliyevin qeyrineft sənayesinin inkişafına
göstərdiyi diqqət və qayğısı sayəsində Daşkəsən rayonu son illər
xeyli inkişaf etmiş və demək olar ki, ötən uğurlu illər ərzində ray
onun sosialiqtisadi, o cümlədən mədəni siması müasirləşərək
tamamilə dəyişmişdir.

Əhəd Abıyev vurğulayıb ki, ölkə başçısının tapşırıq və
tövsiyələrinə uyğun olaraq, Daşkəsən rayonunun bütün potensial
imkanları nəzərə alınmaqla hərtərəfli sosialiqtisadi inkişafını,
mövcud problemlərinin uzaqgörənliklə həllini əsas vəzifə kimi
qarşıya qoyan 53 bənddən ibarət kompleks layihə  "Yeni
Daşkəsən" layihəsi elmi əsaslarla 2012ci ildə hazırlanaraq rayon
ərazisində geniş irimiqyaslı tikinti, quruculuq, abadlıq, təmir
bərpa işləri aparılmış, bir sıra iri infrastruktur layihələri icra
edilmişdir. Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə "Yeni
Daşkəsən" layihəsində nəzərdə tutulan müddəaların mərhələli
surətdə uğurla həyata keçirilməsi hazırda rayonun yeni çağırışlara
uyğun inkişaf mərhələsi üçün tam zəmin yaratmışdır.

DövlətSahibkar Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzinin direktoru
Anar Salmanov qeyd edib ki, postpandemiya dövrünün iqtisadi
inkişaf strategiyasının mühüm elementlərindən biri də DÖST
mexanizminin tətbiqinin genişləndirilməsidir. DövlətSahibkar
Tərəfdaşlığının İnkişafı Mərkəzinin fəaliyyəti və DÖST modeli
barədə məlumat verən Anar Salmanov Daşkəsəndə həyata keçir
iləcək irimiqyaslı layihələrdə DÖST mexanizminin tətbiqi imkan
larından geniş söz açıb, Mərkəzin Ümumdünya DÖST Qurumları
və Peşəkarları Assosiasiyasına (WAPPP) üzv qəbul edilməsini
diqqətə çatdırıb. Həmçinin bildirib ki, DövlətSahibkar Tərəf
daşlığının İnkişafı Mərkəzi keyfiyyətli DÖST xidmətlərini həyata
keçirmək üçün maarifləndirmə işləri aparır, bu sahədə qurumlar
arasında institusional şəbəkə yaradır, müxtəlif təlimlər keçirir,
məsləhət xidmətləri göstərir, kommunikasiya, təcrübə mübadiləsi
və digər resurslara çıxış imkanlarını təmin edir, maliyyələşmə
mənbələrindən istifadə imkanlarını dəstəkləyir.

Görüşdə Daşkəsənin bir sıra sosialiqtisadi məsələləri müzakirə
edilib və qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirilib.

DAŞKƏSƏNDƏ KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİNİN (KOBİA) DÖVLƏT-SAHİBKAR
TƏRƏFDAŞLIĞININ İNKİŞAFI MƏRKƏZİ İLƏ RAYONUN BİZNES İMKANLARI MÜZAKİRƏ EDİLİB

YAP Daşkəsən rayon təşkilatından verilmiş 01.08.2014cü il tar
ixli 660498 nömrəli üzvlük vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

*** 
Daşkəsən ƏSMM tərəfindən Qurbanova Qənirə Hüseyin qızına

verilmiş 04.11.1994cü il tarixli 007458 nömrəli şəhid ailəsi

vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır. 
*** 

YAP Daşkəsən rayon təşkilatından Allahverdiyev Samir Rasim
oğlunun adına verilmiş 01.012.2014cü il tarixli 672722 nömrəli
üzvlük vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ELAN

İyunun 17də Səhiyyə Nazirliyinin İctimai
Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi (İSİM)

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin və
Rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşki
latçılığı ilə keçirdiyi tədbirdə ictimaiyyət nü
mayəndələri, Daşkəsən şəhər “Cümə” məscidi
dini icmasının üzvləri və gənclər iştirak edi
blər.

Daşkəsən RİHnin İctimaisiyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini Elmar Əliyev
tədbir iştirakçılarını RİHnin başçısı Əhəd
Abıyevin adından salamladıqdan sonra çıxış
edərək bildirib ki, rayonda əhalinin sağlamlığının qorun
ması, gənclərin sağlam ruhda tərbiyə olunması daim
diqqət mərkəzində saxlanılır, xüsusən yeni nəsli sağlam
lığa təhlükə törədən tütünçəkmə, narkomaniya kimi zərərli
vərdişlərdən qorumaq mühüm məsələlərdəndir. Elmar
Əliyev görüşün “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad
dələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə
və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2019–2024cü illər
üçün Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Təd
birlər Planının 4.4.11ci bəndinin, habelə “Azərbaycan
Respublikasında qeyriinfeksion xəstəliklərlə mübarizəyə
dair 20152020ci illər üçün Strategiya”nın icrası üzrə
əsas fəaliyyət istiqamətlərinin 9.2.1ci bəndinin tələblərinə
uyğun olaraq keçirildiyini də diqqətə çatdırıb.

Rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Nailə
Məmmədova gənclərin inkişafı üçün sağlam həyat tərzi
keçirməyin vacibliyini qeyd edərək zərərli vərdişlərin
doğurduğu fəsadlar haqqında onları vaxtında məlumat
landırmağın əhəmiyyətini qeyd edib.

İSİMin Səhiyyə kommunikasiyası şöbəsinin müdiri
Laura Quliyeva paytaxtda və regionlarda sağlam həyat
tərzinin təbliğinə dair keçirilən silsilə tədbirlərin təsirini
vurğulayaraq bildirib ki, səhiyyə işçiləri və ictimai səhiyyə
mütəxəssisləri tərəfindən əhali arasında keçirilən tədbir
lərdə sağlam həyat tərzi istiqamətində geniş təbliğat
aparılır.

İSİMin İctimai sağlamlıq şöbəsinin müdiri Tofiq
Musayev isə qeyriinfeksion xəstəliklər barəsində ətraflı
məlumat verərək deyib ki, zərərli vərdişlər qeyriinfeksion
xəstəliklərin əsas risk amilidir.

Tədbirdə iştirakçıları maraqlandıran suallar cavabland
ırılıb, mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb.

İyunun 20də isə Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə
və İslahatlar Mərkəzi Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
ilə birgə Daşkəsən şəhərində açıq havada əhali üçün
zərərli vərdişlərə qarşı maarifləndirici təşviqat aksiyası
keçirib.

Sakinlərin və gənclərin fəal iştirak etdiyi aksiyanın

məqsədi həm də tütünçəkmə və narkomaniya ilə mübarizə
sahəsində maarifləndirmə işinin gücləndirməkdir. 

26 iyun – Narkomaniya və Narkobiznesə qarşı
Beynəlxalq Mübarizə Günü ərəfəsində keçirilən aksiyada
sağlam həyat tərzi seçmək, zərərli vərdişlərdən uzaq
olmaq tövsiyə edilib. Təşkilatçılar tərəfindən vurğulanıb
ki, narkotik maddələr  tələdir, bu tələyə düşən gəncin
oradan çıxması çətin olur. Buna görə də, narkotiklərdən
qorunmağın ən yaxşı yolu ondan heç vaxt istifadə et
məməkdir. Eyni zamanda iştirakçılara tütünçəkmənin
fəsadları barədə məlumat verilib, onlara Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının ölkə ofisinin dəstəyi ilə İSİM
tərəfindən yaradılan “Tütündən imtina et” mobil tət
biqindən və tütündən imtina üzrə “Qaynar xətt”dən fay
dalanmaq tövsiyə edilib.  

Aksiyaya qoşulanlar xüsusi hazırlanmış “Mən siqaret
çəkmirəm! Sən də çəkmə!” adlı plakat fonunda fotoşəkil
lər çəkdiriblər. Həmçinin rayon sakinlərinə zərərli
vərdişlərə dair buklet və vərəqələr təqdim edilib.

İyulun 4də Daşkəsən Rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində daşkəsənli gənc

yazar, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvü, prezident təqaüdçüsü Etibar
Həsənzadənin “Şuşa ili” çərçivəsində
“Şuşa – Zəfərin zirvəsi” başlığı altında
hazırladığı ədəbibədii videokom
pozisiyasının təqdimatı keçirilib. Təqdi
mat Etibar Həsənzadənin “Qarabağ
Azərbaycandır!” fərdi layihəsi dax
ilində ərsəyə gəlib.

Tədbirdə Daşkəsən Rayon İcra Ha ki 
miy yətinin başçısı Əhəd Abıyev, rayon zi 
ya lıları, şəhid valideynləri, qazilər,
mü haribə veteranları və ictimaiyyət nü
mayəndələri iştirak ediblər.

RİHnin başçısı Əhəd Abıyev tədbir
iştirakçılarını salamladıqdan sonra gənc
yazar Etibar Həsənzadəni ötən dövrlərdə
əldə etdiyi zəngin yaradıcılıq uğurları mü
nasibətilə təbrik edib, nitq söyləyib:

 Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
müvafiq sərəncamı ilə  2022ci il “Şuşa ili”
elan edilmişdir. Qarabağın tacı olan Şuşa
xalqımız üçün müqəddəs və əziz məkandır.
Şuşa sevgisi hər bir azərbaycanlının
mənəvi varlığının ayrılmaz parçasıdır.

44 günlük Vətən
müharibəsində Prezident,
Müzəffər Ali Baş Koman
dan cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə qəhrəman
Azərbaycan Ordusu
2020ci il noyabrın 8də
Şuşa şəhərini erməni
işğalından azad etdi. Şuşa
qələbəsi xalqımızın qəhrə
manlıq ruhunun təntənəs
inə çevrilərək tariximizə
Zəfər Günü kimi yazıldı.

Bu gün Prezident cə nab
İlham Əliyevin şəxsən diqqət və qayğısı ilə
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən
Şuşanın tarixi simasının bərpası istiqamətində
nəhəng layihələr həyata keçirilir. Qısa müddət
ərzində Şuşa şəhərinin baş planı hazırlanmış,
görkəmli şair, dövlət xadimi Molla Pənah
Vaqifin büstü və muzeyməqbərə kompleksi
öz ilkin və ziy yə tinə qaytarılmış, Bülbülün ev
muzeyinin və Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin
açılışları həyata keçirilmişdir. Cıdır düzündə
“Xarı bül bül” musiqi festivalının, Vaqif
Poeziya Günlərinin təşkili, beynəlxalq tədbir
lərin keçirilməsi, hazırda şəhərdəki tarixi, dini
və memarlıq abidələrinin bərpası üzrə başlan

mış və sürətlə aparılan işlər göstərir ki, tezliklə
Şuşanın əvvəlki dolğun mədəni həyatı bərpa
ediləcəkdir.

Şuşa mövzusu vətənpərvər şair Etibar
Həsənzadənin də yaradıcılığında öz parlaq
bədii əksini tapmışdır. “Şuşa ili” çər çi və 
sin də Etibar Həsənzadənin böyük məhəb
bət hissi ilə qələm verdiyi iki hissəli “Şuşa”
poeması, “Şuşa bəyannaməsi” və “Sarsıl
maz dostluq” şeirləri xalqımızın zəfər
ovqatından qaynaqlanmışdır. “Şuşa ili”nə
töhfə olaraq həmin şeirlər əsasında hazır
ladığı videokompozisiyalar gənc nəslin
vətənpərvərlik tərbiyəsində gözəl vəsaitdir.

Gənc yazar Etibar Həsənzadə fiziki qü
surlu, əlil arabasında oturmasına baxma
yaraq, onun əsl ziyalı, maarifçi obrazı,
həyata, Vətəninə bağlılığı bütün gənclərə
nümunədir. Etibar Həsənzadənin onlarla
bədii kitabı işıq üzü görmüş, əsərləri nü
fuzlu nəşrlərdə ölkəmizdə və xaricdə
yayımlanmışdır. O, bir çox nüfuzlu təşki
latların mükafat və diplomları ilə təltif
olun muşdur.

Etibar xoşbəxt gəncdir ki, öz fitri
istedadı, qabiliyyəti ilə qısa vaxt ərzində
geniş oxucu rəğbəti qazanmışdır. Bir daha
da Etibar Həsənzadəyə zəngin yaradıcılıq
uğurları, uzun ömür arzulayır, ondan yeni
yeni əsərlər gözləyirik.

Daşkəsən RİHnin başçısı Əhəd
Abıyevin nitqindən sonra Şuşa ilə bağlı
videokompozisiyalara baxış keçirilib.
Etibar Həsənzadənin şeirlərini aktyor Əjdər
Zeynalov, əməkdar artistlər Sərvər Əliyev
və Kəmalə Məmmədova səsləndiriblər.

Tədbirdə çıxış edən qazi Ceyhun
Əliyev və digər rayon ziyalıları Etibar
Həsənzadənin yaradıcılığı haqqında xoş
sözlər söyləyib, ona yeni yaradıcılıq
uğurları arzulayıblar. Məktəblilər isə
Etibar Həsənzadənin şeirlərini oxuyublar.

DAŞKƏSƏNDƏ ƏHƏD ABIYEV GƏNC YAZAR ETİBAR HƏSƏNZADƏNİN YARADICILIQ TƏDBİRİNDƏ İŞTİRAK EDİB

XXəsrin sonlarında yenidən
müstəqillik qazanmaq kimi

tarixi fürsəti əldə edən Azərbaycan qısa
vaxtdan sonra onun itirilməsi təhlükəsi
ilə üzləşdi. Ölkədə hakimiyyət böhranı
1993cü ilin iyununda kulminasiya həd
dinə çatdı, xaos və anarxiya respub
likanı bürüdü.

Vətəndaş müharibəsi dərəcəsinə yük
səlmiş qarşıdurma nəinki dövlət müstəqil
liyimizi, hətta milli varlığımızı birbaşa
hədəfə aldı. Beləliklə, 19911993cü illər
ölkəmizin müasir tarixində hərcmərclik,
özbaşınalıq, avantürist eksperimentlər
dövrü kimi xatırlanır. Bütün bunlar isə
həmin dövrdə yeni yaradılmış müstəqil
dövlətə liderlik xüsusiyyətlərinə malik ol
mayan, siyasi hadisələrə qiymət vermək,
gələcəyi görmək imkanlarından məhrum
olan, adi vəziyyətdən belə çıxış yolu tap
mağa qadir olmayan şəxslərin rəhbərlik et
məsinə görə baş verirdi. Hadisələri düzgün
qiymətləndirə bilməyən ovaxtkı iqtidar
əhali arasında gündəngünə nüfuzunu
itirir, baş vermiş proseslərdən düzgün
nəticə çıxara bilmirdi.

Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən davamlı işğalı,
getdikcə gərginləşən siyasi vəziyyət,
əhalinin gündəngünə ağırlaşan sosial du
rumu ölkəni bu bəlalardan xilas edə
biləcək, xalqı öz arxasınca aparmağa qadir
liderə ehtiyac olduğunu şərtləndirirdi.
Cəmiyyətin bütün təbəqələri əmin idi ki,
müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş ölkəni
düşdüyü ağır və dözülməz vəziyyətdən
çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət məhz
Heydər Əliyevdir. Əslində, bu, bütün
xalqın ürəyinin səsi idi.

Xalqımız Heydər Əliyevin ətrafında sıx
birləşməklə öz gələcək taleyini özü həll
etmək niyyətində idi. Beləliklə, 1993cü il
iyunun 9da Heydər Əliyev xalqın
çağırışına səs verərək Bakıya qayıtdı və
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tale 
yindən daha dəhşətli hadisələrin gözlə 
nildiyi ölkəmizi bəlalardan, müsibətlərdən
xilas etdi. 

Həmin gün, sözün həqiqi mənasında,
ölkəmizin taleyində dönüş anı oldu, böyük
qurtuluşa doğru mühüm addım atıldı.
Xalqımızı nicata aparan yol bilavasitə

həmin gündən başlandı. İyunun 15də
Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetinin
sədri seçildi və böyük risklərə baxmayaraq,
xalqın qurtuluş missiyasını cəsarətlə öz
üzərinə götürdü. Bununla da ölkədə uzun
illər davam edən gərginlik və qarşıdurma
səngidi, respublikamız vətəndaş mü ha ri bə 
sin dən və parçalanma təhlükəsindən xilas
oldu. Həmin il “olum, ya ölüm” ayrıcında
qalmış Azərbaycan Heydər Əliyevin yorul
maz fəaliyyəti nəticəsində gələcəyə inamla
baxan qüdrətli bir dövlətə çevrildi. 1993
cü il oktyabrın 3də Ümummilli Lider
xalqımızın böyük əksəriyyəti tərəfindən
Prezident seçildi.

Heydər Əliyevin yenilməz iradəsi, uza
qgörənliyi, fədakarlığı onu bütün dünya
azərbaycanlılarının lideri edib, ömür yolu
doğma Vətənə xidmət nümunəsinə çevrilib.
Bütün şüurlu həyatını canından artıq
sevdiyi xalqına, ölkəsinə həsr etmiş bu mü
drik siyasi və dövlət xadimi tariximizdə
müstəqilliyimizin memarı və qurucusu kimi
yer tutub. Heydər Əliyev fenomeninə məx
sus iti zəka, müdriklik, uzaqgörənlik və
əzmkarlıq ona əvəzsiz ümummilli lider

mövqeyi qazandırıb. Çoxşaxəli və zəngin
fəaliyyəti, misilsiz insani keyfiyyətləri
sayəsində o, zəmanəmizin əbədiyaşar
dahisinə çevrilib. Azərbaycan xalqı haqlı
olaraq Heydər Əliyev irsini müstəqilliyinin
təminatçısı kimi qəbul edir.

Bu günün fövqündən baxanda Azərbay
canın gələcəyi daha işıqlı və firavan
görünür. Çünki müstəqil Azərbaycanın
idarəçilik sükanı ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi varisi Prezident İlham Əliyevin
əlindədir. Prezident İlham Əliyevin bu
siyasəti uğurla həyata keçirməsi nəticəsində
Azərbaycan dinamik inkişaf edən, modern
ləşən, beynəlxalq miqyasda nüfuzu gündən
günə artan dövlətə çevrilib, ötən dövr
ərzində möhtəşəm iqtisadi uğurlara imza
atılıb. Bunu təkcə Azərbaycan vətəndaşları
deyil, bütün dünya təsdiq edir. Bu gün
xalqımız əmindir ki, müstəqil Azərbaycan
Heydər Əliyev ideyaları işığında Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha yüksək
zirvələr fəth edəcəkdir.

Şahin İmanov 
Daşkəsən rayon prokuroru,

ədliyyə müşaviri

İyunun 3də Daşkəsən Rayon Ağsaqqallar
Şurasının növbəti konfransında Daşkəsən Rayon

İcra Hakimiyyəti başçısının müaviniİctimaisiyasi və
humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Namiq Süley
manov, Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədr
müavini Bayram Yusifov, Respublika Ağsaqqallar
Şurasının mətbuat xidmətinin katibi Rafiq Rzayev,
rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Cavanşir Qocayev,
rayon ağsaqqalları, şəhid valideynləri və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.

Əvvəlcə konfrans iştirakçıları Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə
ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər.

Konfrans ulu öndər Heydər Əliyevin və ölkəmizin ərazi
bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsini
yad etməklə başlayıb.

Konfransı giriş sözü ilə açan Daşkəsən RİHBnin
müavini Namiq Süleymanov qonaqları, konfrans işti
rakçılarını salamladıqdan sonra RİHnin başçısı Əhəd
Abıyevin adından başda Respublika Ağsaqqallar
Şurasının sədri hörmətli Eldar Quliyev olmaqla, ən xoş
arzularını çatdırıb. Bildirib ki, ulu öndər Heydər Əliyev

həmişə ağsaqqallara və ağbirçəklərə diqqətlə yanaşıb. Ulu
öndər Heydər Əliyevin böyük müdrikliklə söylədiyi
“Ağsaqqallar millimənəvi dəyərlərimizin qızıl fondudur”
kəlamı yaşlı nəslə verilən ən yüksək qiymətdir. Bu gün
möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev həmin
ənənəni uğurla davam etdirir. Cəmiyyətin bütün
sahələrində həmişə ağsaqqal nüfuzuna, ağsaqqal tövsiyəs
inə və sözünə ehtiyac var. Daşkəsən rayon ağsaqqalları da
bütün sahələrdə hər zaman fəallıq göstərərək öz nüfu

zlarından əhalinin mənafeyi naminə istifadə edirlər. 
Namiq Süleymanov Daşkəsən Rayon Ağsaqqallar

Şurasının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək bundan
sonra da onlara xoşməramlı, məsul və şərəfli işlərində
yeniyeni uğurlar arzulayıb.

Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədr müavini
Bayram Yusifov isə çıxışında Şuranın fəaliyyəti və qarşıda
duran vəzifələr barədə geniş söhbət açıb.

Gündəliyə uyğun olaraq Daşkəsən Rayon Ağsaqqallar
Şurasının sədri Cavanşir Qocayev geniş hesabat məruzəsi
ilə çıxış edib, ötən dövr ərzində Şuranın gördüyü işlər
barədə ətraflı məlumat verib.

Daha sonra hesabat məruzəsi ətrafında rayon ağsaqqal
larından Bakir Qurbanov, Tofiq Qəmbərov, şəhid atası
Etibar Cəfərov və şəhid anası Qızbəs Abbasova çıxış
edərək Rayon Ağsaqqallar Şurası tərəfindən hesabat
dövründə dəyərli təşəbbüslərin qaldırıldığını, verilən tək
liflərin ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılandığını və bir
çox məsələlərin həllinə nail olunduğunu vurğulayıblar.

Müzakirələrdən sonra Daşkəsən Rayon Ağsaqqallar
Şurasının fəaliyyətinə dair illik hesabatı səsə qoyularaq
məqbul hesab edilib.

15 İYUN – MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ AZƏRBAYCANIN TALEYİNİ DƏYİŞƏN ZƏFƏR TARİXİDİR

DAŞKƏSƏNDƏ “ZƏRƏRLİ VƏRDİŞLƏR SAĞLAMLIQ ÜÇÜN TƏHLÜKƏDİR” MÖVZUSUNDA MAARİFLƏNDİRİCİ TƏDBİR VƏ AKSİYA KEÇİRİLİB

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin kollektivi başda Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev olmaqla Daşkəsən
Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Cavanşir Qocayevə 

QARDAŞI QOCAYEV CAHANGİR DÖVLƏT OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, Allahdan rəhmət diləyir, doğmalarına və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

Daşkəsəndə yerləşən İkinci Dünya
müharibəsi əsirlərinin məzarlığı

Macarıstanın Bakıdakı Səfirliyinin
Mədə niy yət və Təhsil məsələləri  üzrə
diplomatı Mihay Qruber tərəfindən zi
yarət edilib.

Mihay Qruberi Daşkəsən RİHBnin
müavini Namiq Süleymanov qarşılayıb.
Namiq Süleymanov Daşkəsən RİHnin
başçısı Əhəd Abıyevin adından salamlarını
çatdırdıqdan sonra qonağa məlumat verib
ki, İkinci Dünya müharibəsi dövründə
Sovet qoşunları tərəfindən tutulan və Azər
baycan SSR ərazisində olan Üçüncü
Reyxin keçmiş hərbi qulluqçularının bir
hissəsi Daşkəsən rayonuna da gətirilərək
burada əsasən mədən və dəmir yol tikintisi
sahəsində işlədiliblər. Ölmüş əsirlər üçün
ayrıca məzarlıq salınıb.

Daşkəsən RİHnin məsul işçisi Elmar Əliyev Mihay Qruberə

bildirib ki, məzarlıqda 3 macar əsilli
əsir döyüşçü uyuyur: piyada Schmidt
Janos Janos 1907 (Tormas) 
1946.09.11 (Daşkəsən);  artilleriya
kolon daşıyıcısı Kleinhansz Jozsef
Janos 1912 (Qanna)  1947.03.01
(Daşkəsən); piyada Teller Janos Antal
1908 (Somogysamson)  1947.05.30
(Daşkəsən).

Mihay Qruber məzarlığın abad ol
masından razı qalaraq ərazinin qorunub
saxlanmasına görə təşəkkürün ifadə
edib. O həmçinin vurğulayıb ki, İkinci
Dünya müharibəsində həlak olmuş
azərbaycanlıların da Macarıstanda olan
məzarlıqları eyni səviyyədə qorunur.
Xarici diplomat həmçinin Macarıstan
Azərbaycan dostluq əlaqələrinin yük

sək səviyyədə davam etdiyini diqqətə çatdırıb.
Sonra məzarlıqda yerləşən abidəyə gül qoyulub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 23 iyul 2021ci il tarixli Sərəncamı

əsasında yenidən qurulan Daşkəsən–Xoşbulaq–Astaf
avtomobil yolunun uzunluğu 31 kmdir. 

Yeddi min nəfər əhalinin yaşadığı 9 yaşayış məntəqəsini
birləşdirən yolun 11 km hissəsi köhnə yararsız asfalt, 20 km
hissəsi torpaq yoldan ibarət idi. Bu da vətəndaşların rahat
gedişgəlişinə tamamilə çətinlik yaradırdı.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
tərəfindən hazırda IV texniki dərəcəli 2 hərəkət zolaqlı ol
maqla təkmilləşdirilən yolun yenidən qurulması işləri
geniş vüsətlə aparılır. Tikinti layihəsinə uyğun olaraq yol
boyu torpaq işləri görülür, yol yatağı və yol əsası inşa
edilir, yolun 4.2 kmlik hissəsində dördbucaqlı su keçidi
tikilir.

Görülmüş işlər nəticəsində yolun 5 kmlik hissəsinə artıq
2 qat asfaltbeton örtüyü salınıb. 8 kmlik hissədə asfalt

örtüyünün alt layının döşənməsi işləri icra olunur. Yolun al
tından suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə zəruri
yerlərdə 68 ədəd suötürücü borunun quraşdırılması işləri
başa çatdırılıb. Layihə çərçivəsində yolun 25ci kilo
metrində yerləşən mövcud bir aşırımlı 2 ədəd avtomobil
körpüsünün də bərpası nəzərdə tutulub.

Tikinti işlərinin sonuncu mərhələsində yol nişanları və
məlumatverici lövhələrin, siqnal dirəkləri və dayana caq 
ların quraşdırılması, yolun üfüqi nişanlanma xətlərinin çək
ilməsi aparılacaqdır.

Yeni yolun çəkilməsi ilə yolboyu 9 yaşayış məntəqəsində
yaşayan 7 mindən çox rayon sakinin həyat şəraiti yaxşılaşa
caq, kənd təsərrüfatının ayrıayrı sektorları inkişaf edəcək,
turizm üçün geniş imkanlar yaranacaq, yük və sərnişin
daşınması asanlaşacaqdır.

İyulun 4də  Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi
– Qan Bankı bölməsinin təşəbbüsü, Daşkəsən Rayon İcra

Hakimiyyəti və Daşkəsən Rayon Mərkəzi Xəstəxanası publik
hüquqi şəxsin birgə təşkilatçılığı ilə Daşkəsəndə növbəti qan
vermə aksiyası keçirilib.

Prezident cənab İlham Əliyevin təsdiq etdiyi "Hemofiliya və ta
lassemiyadan əziyyət çəkən uşaqlara qayğı" Dövlət Proqramı və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın “Talassemiyasız
həyat naminə” layihəsinə əsasən keçirilən aksiyada rayonda fəaliyyət
göstərən idarə, müəssisə və təşkilatların işçiləri, gənclər, o cümlədən ic
timaiyyət nümayəndələri qana ehtiyacı olan insanların köməyinə çat
maq, onlar üçün tədarük olunan qan ehtiyatını artırmaq üçün bu nəcib
və humanist xarakterli aksiyaya həvəslə qoşulublar.

Mərkəzi Qan Bankı tərəfindən ezam olunmuş xüsusi tibb
briqadasının həkimhemotoloqları tərəfindən hər bir donorun
sağlamlığı əvvəlcədən müəyyən olunub.

Daşkəsən rayon sakinləri qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən
uşaqlar üçün könüllü qan verməyi xeyirxah bir iş kimi
qiymətləndirərək belə aksiyalarda yaxından iştirak etməyin vətən
daşlıq borcu olduğunu qeyd ediblər.

Qan Bankının tibb işçiləri tərəfindən yığılan qan ehtiyatı xüsusi
laboratoriyada müayinədən keçirildikdən sonra talassemiya, he
mofiliya və digər qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər üçün isti
fadə olunacaqdır.

İyunun 14də Daşkəsən rayonunun tam orta məktəblərində
ənənəvi “Son zəng” tədbirləri təntənəli surətdə keçirilib.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev

“Son zəng” münasibətilə Daşkəsən şəhər A. Mürsəlov adına 2
nömrəli tam orta məktəbinin Rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin
qarşısında keçirilən tədbirində iştirak edib.

Dövlət Himninin səslənməsindən sonra Ulu öndər Heydər
Əliyevin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş
şəhidlərimizin xatirəsinin yad edilməsi ilə başlayan tədbiri giriş
sözü ilə RİHnin başçısı Əhəd Abıyev açıb. O çıxışında deyib:

 Bu gün müstəqil respublikamız özünün inkişafına, dünya
ölkələri arasındakı qalib dövlət kimi nüfuzuna görə xüsusilə
seçilir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı
möhtərəm Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın bütün sahələr üzrə
qazandığı parlaq qələbələr bizi sevindirir.

Prezident cənab İlham Əliyev və Birinci vitseprezident hör
mətli Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən  xalqımızın gələcəyi
olan uşaqlara və gənclərə göstərilən diqqət və qayğı, onların
sağlam və bilikli böyüməsi istiqamətində həyata keçirilən işlər
Daşkəsən rayonunda da öz əksini tapmışdır. Belə ki, son illərdə
rayonda aparılan genişmiqyaslı abadlıqquruculuq işləri
çərçivəsində ən ucqar kəndlərdə yeni məktəb binaları tikilib, əsaslı
təmir işləri aparılıb, modul tipli məktəblər quraşdırılıb. Prezident

cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu günlərdə Daşkəsən şəhər
Anar Mürsəlov adına 2 nömrəli tam orta məktəbin yeni binasının
inşasına başlanılıb, ümumtəhsil müəssisələri lazımi avadanlıqla
təchiz edilib və müəllimpedaqoji heyətin məvacibləri artırılıb.

Bu gün bütün respublikamızda olduğu kimi rayonumuzun
ümumtəhsil məktəblərindən 25 tam orta məktəbində 217
məzunumuz  üçün “Son zəng” çalınır. Sizlərlə bu “Son zəng” təd
birində iştirak etmək, sevincinizə şərik olmaq hamımızı fərəh
ləndirir.

Əziz məzunlar, Siz orta məktəbi başa vurmaqla, əslində,
müstəqil həyata qədəm qoyursunuz. Hər biriniz bu gün orta mək
təbi qazandığınız biliklərlə, unudulmaz təəssürat və xatirələrlə
tərk edirsiniz. Artıq sizi müstəqil həyat gözləyir. Arzu edirəm ki,
öz layiqli davranışınızla, parlaq gələcəyinizlə sizlərə bəslənən
ümidləri doğruldacaq, valideynlərinizin, müəllimləriniz üzünü ağ
edəcəksiniz.

Sizin hər birinizi bağrıma basır, bir daha da sizləri təbrik edir,
gələcək həyatınızda yeniyeni uğurlar və xoşbəxtlik arzulayıram.

“Son zəng” tədbirlərində şagirdlərin hazırladığı birbirindən
maraqlı ədəbibədii kompozisiyalar nümayiş olunub. 

On birincilərin inamlı çıxışları, mənalı ürək sözləri gənclərin
Vətənin layiqli övladları olacağına inamı daha da artırıb.

“Son zəng” çalındıqdan sonra "Bilik açarı"nı birincilərə təhvil
verən məzunlar məktəblərə əlvida deyiblər.

DAŞKƏSƏN RAYON AĞSAQQALLAR ŞURASININ NÖVBƏTİ İLLİK HESABAT KONFRANSI KEÇİRİLİB

DAŞKƏSƏN–XOŞBULAQ–ASTAF AVTOMOBİL YOLUNUN YENİDƏN QURULMASI DAVAM ETDİRİLİR

DAŞKƏSƏN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI ƏHƏD ABIYEV “SON ZƏNG” TƏDBİRİNDƏ MƏZUNLARLA GÖRÜŞÜB

DAŞKƏSƏNDƏ İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ ƏSİRLƏRİNİN MƏZARLIĞI ZİYARƏT OLUNUB

DAŞKƏSƏNDƏ QANVERMƏ AKSİYASI KEÇİRİLİB
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