
Тясисчи: Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти вя гязетин журналист коллективи
Гязет 1933-ъц илдян чыхыр                                                  № 2 (5832)                                                   Апрел-Ийул 2021-ъи ил                                                    Гиймяти 60 гяпик

Щяр бир инсан цчцн
онун милли

мянсубиййяти
онун гцрур мянбяйидир.

Мян щямишя фяхр етмишям,
бу эцн дя фяхр

едирям ки,
Мян Азярбайъанлыйам!

Щейдяр Ялийев
ДАШКЯСЯНДАШКЯСЯН

Regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlәt proqramlarının icrası ilә bağlı verdiyim tapşırıqlar yerindә dә
yoxlanılır vә son illәr әrzindә mәnim bölgәlәrә yüzlәrlә sәfәrim olubdur. Bu sәfәr dә bu sıradan olan sәfәrdir.
Sәfәr zamanı bir neçә açılışda iştirak edәcәyәm. Bu açılışlar, әslindә, gördüyümüz işlәrin hәcmini göstәrir.
Eyni zamanda, onu göstәrir ki, ölkә hәrtәrәfli inkişaf edir.

Qәrb bölgәsinin önәmli hissәsi olan bu bölgә, әlbәttә ki, özünәmәxsus inkişaf perspektivlәrinә malikdir.
Mәnim bu bölgәyә sәfәrlәrim bir daha demәk istәyirәm,  müntәzәm xarakter daşıyır. Misal üçün bu gün biz
Daşkәsәndә yeni qızıl yatağının istifadәyә verilmәsini qeyd etdik. Bu çox önәmli hadisәdir. Çünki qeyrineft
sektorunun inkişafı üçün bu sahә xüsusi perspektivlәrә malikdir. Dağmәdәn sahәsi bizim qeyrineft sekto
rumuzda aparıcı sahәyә çevrilir vә perspektivlәr dә çox gözәldir. Bu gün hәm açılışını qeyd etdik, eyni za
manda, bundan sonra görülәcәk işlәrlә bağlı tәqdimat oldu. Tәkcә qızıl yox, digәr qiymәtli metalların hasilatı
Azәrbaycanda bundan sonra daha geniş miqyasda öz hәllini tapacaq.

Bununla paralel olaraq, Daşkәsәnin әnәnәvi sahәsi olan dәmir filizi yataqlarının işlәnilmәsi ilә bağlı konkret
planlar var. Bir müddәt bundan әvvәl mәnim göstәrişimlә xüsusi proqram tәrtib edilmişdir, dövlәt investisiya
resursları cәlb olunmuşdur. Bu sahә çox böyük gәlir gәtirәn sahә olacaq. Eyni zamanda, minlәrlә iş yeri yaradıla
caq vә idxaldan asılılıq azalacaq. Çünki son beş il әrzindә,  verilәn tәqdimatda da bu, göstәrilir,  tәkcә dәmir
mәmulatlarının idxalına ölkәdәn 1,7 milyard manat vәsait gedibdir. Bu sahәnin inkişafı imkan verәcәk ki, idxaldan
asılılıq kәskin şәkildә azalacaq, biz daha böyük dәyәrә malik olan dәyәr zәncirini yaratmış oluruq vә eyni za
manda, ixrac imkanlarımız da yaranacaq. Çünki bu gün dağmәdәn sәnayemizin inkişafı bu yolla getmәlidir.

İLHAM ӘLİYEV
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ

DAŞKӘSӘN RAYONU, 22 İYUL 2021Cİ İL

• Aprelin 12dә Prezident İlham Әliyev Hәrbi Qәnimәtlәr Parkının
açılışında iştirak edib.
• Aprelin 13dә Prezident İlham Әliyev ADA Universitetindә keçir
ilәn "Cәnubi Qafqaza yeni baxış: münaqişәdәn sonra inkişaf vә
әmәkdaşlıq" adlı beynәlxalq konfransda iştirak edib.
• Aprelin 16da Prezident İlham Әliyev Bakının Pirşağı
qәsәbәsindә yenidәnqurma vә tәmirbәrpa işlәrinin tәmәl qoyul
ması tәdbirindә iştirak edib.
• Aprelin 19da Prezident İlham Әliyev yenidәn qurulan “Hövsan”
vә “Maştağa” yarımstansiyalarının açılışını edib.
• Aprelin 20dә Prezident İlham Әliyev Hacıqabul rayonuna
sәfәrә gәlib. 
• Aprelin 22dә Prezident İlham Әliyev Palçıq Vulkanları Turizm
Kompleksinin tәmәlqoyma mәrasimindә iştirak edib.
• Aprelin 26da Prezident İlham Әliyevin BMTnin Asiya vә Sakit
okean üçün İqtisadi vә Sosial Komissiyasının 77ci sessiyasında
videoformatda çıxışı tәqdim edilib.
• Aprelin 26da Prezident İlham Әliyev Cәbrayıl vә Zәngilan
rayon larında olub. 
• Mayın 7dә AVRO2020nin kuboku Prezident İlham Әliyevә
tәqdim olunub. 
• Mayın 9da Prezident İlham Әliyev iki dәfә Sovet İttifaqı Qәhrә
manı Hәzi Aslanovun mәzarını ziyarәt edәrәk abidәsi önünә gül
dәstәlәri qoyub, müharibәdә hәlak olan bütün Azәrbaycan
övladlarının xatirәsini ehtiramla anıb.
• Mayın 10da Prezident İlham Әliyev ulu öndәr Heydәr Әliyevin
mәzarını ziyarәt edib.
• Mayın 10da Prezident İlham Әliyev Naxçıvan Muxtar Respub
likasına sәfәrә gәlib vә bir sıra açılışılarda iştirak edib. 
• Mayın 12dә Prezident İlham Әliyev Şuşa şәhәrindә olub. 
• Mayın 15dә Prezident İlham Әliyev Qәbәlә rayonuna sәfәrә
gәlib vә bir sıra açılışlarda iştirak edib. 
• Mayın 20dә Prezident İlham Әliyevin iştirakı ilә Nizami Gәncәvi
Beynәlxalq Mәrkәzinin “Cәnubi Qafqaz: Regional inkişaf vә
әmәkdaşlıq perspektivlәri” adlı videoformatda müzakirәlәri
keçirilib.
• Mayın 28dә Prezident İlham Әliyev Ağdam rayonunda olub. 
• Mayın 29da Prezident  İlham Әliyev Bakı şәhәrinin Suraxanı
Ra yon Mәhkәmәsinin yeni inzibati binasının, İqtisadiyyat Nazir
liyinin yeni binasının açılışlarında iştirak edib, Bakı Metropo 
liteninin “8 Noyabr” stansiyasında yaradılan şәraitlә tanış olub.
• Mayın 31dә Prezident İlham Әliyevin Ümumdünya Sәhiyyә As
sambleyasının 74cü sessiyasında videoformatda çıxışı tәqdim
olu nub.
• İyunun 3dә Prezident İlham Әliyev 110/35/6 kilovoltuq
“Binәqәdi” yarımstansiyasının açılışını edib.
• İyunun 12dә Prezident İlham Әliyev A qrupunun Bakı Olimpiya
Stadionunda keçirilәn Uelsİsveçrә matçına baxıb.
• İyunun 14dә Prezident İlham Әliyev Füzuli rayonuna sәfәrә
gәlib.
• İyunun 15dә Prezident İlham Әliyev Türkiyә Prezidenti Rәcәb
Tayyib Әrdoğanı Füzuli rayonunda qarşılayıb.
• İyunun 15dә Azәrbaycan ilә Türkiyә arasında müttәfiqlik mü
nasibәtlәri haqqında Şuşa Bәyannamәsi imzalanıb.
• İyunun 24dә Prezident İlham Әliyev “Gülüstan” sarayında
yenidәnqurmadan sonra yaradılan şәraitlә tanış olub.
• Iyunun 26da Prezident İlham Әliyev Silahlı Qüvvәlәr Günü mü
nasibәtilә Azәrbaycan Ordusunun rәhbәr vә şәxsi heyәtinin bir
qrupu ilә görüşüb.
• İyulun 1dә Prezident İlham Әliyev Әlәt Azad İqtisadi Zonasının
tәmәlini qoyub, Azәrbaycan Televiziyasına müsahibә verib.
• İyulun 13dә Prezident İlham Әliyevin Qoşulmama Hәrәkatının
Xarici işlәr nazirlәrinin aralıq konfransında videoformatda çıxışı
tәqdim olunub
• İyulun 14dә Prezident İlham Әliyev Xocasәn qәsәbәsindә
şәhid ailәlәri vә müharibә әlillәrinә mәnzillәrin vә avtomobillәrin
tәqdim olunması mәrasimindә vә Abşeronda DOST Mәrkәzinin
açılışında iştirak edib.
• İyulun 18dә Prezident İlham Әliyev vә Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel birgә işçi nahar ediblәr.
• İyulun 21dә Prezident İlham Әliyev Rusiyaya işgüzar sәfәrә
gәlib
• İyulun 22dә Prezident İlham Әliyev Daşkәsәn, Naftalan vә
Goranboy rayonlarına sәfәrә gәlib, Gәncәdә Ermәnistanın raket
hücumlarının sәbәb olduğu cinayәt sәhnәlәri ilә tanış olub.
• İyulun 27dә Prezident İlham Әliyev Türkiyә Böyük Millәt Mәc 
li si sәdrinin başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul edib.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ: “ÄÀØÊßÑßÍÈÍ ßÍßÍßÂÈ ÑÀÙßÑÈ ÎËÀÍ ÄßÌÈÐ ÔÈËÈÇÈ ÉÀÒÀÃËÀÐÛÍÛÍ ÈØËßÍÈËÌßÑÈ ÈËß ÁÀÜËÛ ÊÎÍÊÐÅÒ ÏËÀÍËÀÐ ÂÀÐ”.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin “Daşkәsәn rayonunun Daşkәsәn–Xoşbulaq–Astaf

avtomobil yolunun әsaslı tәmiri ilә bağlı tәdbirlәr haqqında”

SӘRӘNCAMI 

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109cu maddәsinin 32ci bәndini rәhbәr tutaraq qәrara alıram:
1. Yeddi min nәfәr әhalinin yaşadığı 9 yaşayış mәntәqәsini birlәşdirәn Daşkәsәn–Xoşbulaq–Astaf avtomobil yolunun

әsaslı tәmiri mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikasının 2021ci il dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulmuş Azәrbaycan Re
spublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azәrbaycan Avtomobil Yolları Dövlәt Agentliyinә ilkin olaraq 3,0 (üç) milyon
manat ayrılsın.

2. Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi bu Sәrәncamın 1ci hissәsindә göstәrilәn mәblәğdә maliyyәlәşmәni
tәmin etsin.

3. Azәrbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bu Sәrәncamın 1ci hissәsindә göstәrilәn avtomobil yolunun
әsaslı tәmirinin başa çatdırılması üçün zәruri olan maliyyә vәsaitini Azәrbaycan Respublikasının 2022ci il dövlәt büdcәsi
layihәsindә dövlәt әsaslı vәsait qoyuluşu xәrclәrinin bölgüsündә nәzәrdә tutsun.

4. Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti bu Sәrәncamdan irәli gәlәn mәsәlәlәri hәll etsin.
İlham Әliyev

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 23 iyul 2021ci il

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin “Daşkәsәn şәhәrindә yeni ümumtәhsil

mәktәbi binasının tikintisi ilә bağlı tәdbirlәr haqqında”

SӘRӘNCAMI 

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109cu maddәsinin 32ci bәndini rәhbәr tutaraq qәrara
alıram:

1. Daşkәsәn şәhәrindә 360 şagird yerlik yeni ümumtәhsil mәktәbi binasının tikintisi üçün Azәrbaycan Re
spublikasının 2021ci il dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulmuş Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat
fondundan Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazirliyinә ilkin olaraq 1,0 (bir) milyon manat ayrılsın.

2. Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi bu Sәrәncamın 1ci hissәsindә göstәrilәn mәblәğdә
maliyyәlәşmәni tәmin etsin.

3. Azәrbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bu Sәrәncamın 1ci hissәsindә göstәrilәn mәktәb
binasının tikintisinin başa çatdırılması üçün zәruri olan maliyyә vәsaitini Azәrbaycan Respublikasının 2022
ci il dövlәt büdcәsi layihәsindә dövlәt әsaslı vәsait qoyuluşu xәrclәrinin bölgüsündә nәzәrdә tutsun.

4. Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti bu Sәrәncamdan irәli gәlәn mәsәlәlәri hәll etsin.
İlham Әliyev

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 23 iyul 2021ci il



ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ДАШКЯСЯНДЯ УЛУ ЮНДЯР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН АБИДЯСИНИ ЗИЙАРЯТ ЕДИБ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev iyulun 22də
Daşkəsən rayonuna səfərə gəlib.

Dövlətimizin başçısı Daşkəsən şəhərində ulu öndər Heydər Әliyevin
abidəsini ziyarət edib. Prezident İlham Әliyev ümummilli lider Heydər
Әliyevin xatirəsini ehtiramla anıb, abidəsi önünə gül dəstəsi qoyub.

A
zərbaycan Respublikasının Prezi

denti İlham Әliyev iyulun 22də

Daşkəsəndə Şəhidlər xiyabanını zi

yarət edib.

Dövlətimizin başçısı Şəhidlər xiyabanındakı

əbədi məşəl abidəsi önünə gül dəstəsi qoyub.

Qeyd edək ki, 1993cü ildə salınan Şəhidlər

xiyabanında həm Birinci Qarabağ savaşında,

həm də Vətən müharibəsində həlak olan şəhidlər

dəfn edilib. Ümumiyyətlə, Daşkəsəndən olan

gənclər də ərazilərimizin düşməndən azad

edilməsi uğrunda hər zaman qəhrəmanlıqla

döyüşüb, Vətən naminə canlarından keçiblər.

Vətən müharibəsinin gedişində yenidən silaha

sarılan daşkəsənli gənclərdən 31 nəfər şəhidlik

zirvəsinə ucalıb. Bu qəhrəman Vətən övlad

larının əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində əbədi

yaşayacaq.

“Daşkəsən şəhərinin içməli su
təchizatı və kanalizasiya sistem
lərinin yenidən qurulması” layihəsi
başa çatıb. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi

denti İlham Әliyev iyulun 22də

Daşkəsənə səfəri çərçivəsində layihə

üzrə görülən işlərlə tanış olub.

Qeyd edək ki, Daşkəsən şəhərinin

mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı

sistemi 19501960cı illərdə yara dıl 

mış dı. Mövcud su və kanalizasiya

xətləri şəhəri tam əhatə etmirdi və is

tismara yararsız vəziyyətə düşmüşdü.

“Azərsu” şəhər sakinlərinin yalnız 43

faizinə xidmət göstərirdi. Şəhər əhalisi

içməli suyu qrafiklə alırdı, sakinlərin

qalan hissəsi isə tələbatını fərdi qay

dada ödəyirdi.

Azərbaycan Hökuməti və İslam

İnkişaf Bankı tərəfindən birgə maliy 

yələşdirilən bu layihə isə 2035ci ilə

perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla

Daşkəsən şəhərində 12 min nəfərin

içməli və tullantı su xidmətlərindən

istifadəsinin yaxşı laş dırılmasına he 

sablanıb. Daşkəsən şəhərini, həm 

çinin ətraf kəndləri keyfiyyətli

içməli su ilə təmin etmək üçün

Qarainək bulaqları və Gurbulaq su

mənbəyində 5 suqəbuledici qurğu

inşa edilib. Mənbədən şəhərə 20

kilometrdən çox uzunluğu olan

magistral su kəməri çəkilib, 2030

ünvana birləşmə verilərək sayğaclar

quraşdırılıb. Hazırda yeni yaradılmış

su təchizatı sistemi ilə şəhərin 10

mindən artıq sakini fasiləsiz içməli

su ilə təmin edilir. Layihə çər çi 
vəsində Daşkəsən şə hərində 11,5

kilometr uzunluğunda kanalizasiya

şəbəkəsi də qurulub. Daşkəsən

Sukanal Sahəsi üçün müasir tipli

inzibati bina tikilib. Yeni yaradılmış

infrastruktur hesabına rayonun Alu

nitdağ qəsəbəsinə də içməli suyun

veril məsi təmin edilib.

A
zərbaycan Respublikasının

Prezidenti İlham Әliyev iyulun

22də Daşkəsən rayonuna

səfəri çərçivəsində “AzerGold” QSCnin

“Çovdar” İnteqrəolunmuş Regional

Emal Sahəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub.

Dövlətimizin başçısına “Çovdar” qızıl

mədənində görülən işlər barədə məlumat

verilib.

Bildirilib ki, “Çovdar” qızıl mədənində

hasilat işlərinə 2016cı ildən başlanıb, bu

mədəndə böyük yenidənqurma və infra

struktur işləri həyata keçirilib. Bu günədək

259 min unsiya qızıl istehsal edilib, növbəti

illərdə isə əlavə 338 min unsiya qızılın is

tehsalı planlaşdırılır.

“AzerGold” QSC təkcə “Çovdar” yatağının

istismarı nəticəsində ölkənin qeyrineft məh

sulları ixracatçıları arasında lider mövqeyə yük

səlib, qızıl və gümüş ixracından ölkə

iqtisadiyyatına xarici valyutada 640 milyon

manata yaxın vəsait cəlb edilib. İndiyədək ümu

milikdə 245 min unsiyadan çox qızıl və 434 min

unsiyadan çox gümüş ixrac edilib. Artıq “Azer

Gold” qızıl layihələrinin icrası üzrə büdcədən

asılılığın tam surətdə aradan qaldırılmasına nail

olub. Cəmiyyət tədavülə istiqraz buraxan ilk

milli dağmədən şirkəti kimi də tarixə düşüb.

Cəmiyyətin metal ehtiyatları 24 dəfə artıb.

Məlumat verilib ki, 2017ci ildə “Ağy

oxuş1” və “Ağyoxuş2” qızıl yataqları,

2018ci ildə isə “Mərəh” qızıl yatağı kəşf

edilib. Bu ildən etibarən bir sıra yataqların

istismara verilməsi planlaşdırılır. Mürəkkəb

və çoxmərhələli emal prosesin yekunu olaraq

mədəndən çıxarılan süxurlardan qızıl və

gümüş qarışıqlı xəlitələr istehsal edilir. İs

tehsal olunan xəlitələr İsveçrəyə

saflaşdırılma üçün göndərilir. Saflaşdırıldıq

dan sonra 999.9 əyarda qızıl və gümüş

külçələr beynəlxalq birjalarda satışa çıxarılır.

Daha sonra “Made in Azerbaijan” nişanı

ilə Azərbaycan qızılı və gümüşündən hazır

lanan 5, 10 və 20 qramlıq sikkələr, eləcə də

qızıl külçələr nümayiş etdirilib. Üzərində

Heydər Әliyev Mərkəzi, Qarabağ xalçası və

Qobustan qayaüstü rəsmləri təsvir olunan

sikkə və külçələr istehsal edilib. Heydər

Әliyev Mərkəzi ilə birgə təşkil edilən

“Qarabağ inciləri” sikkə dizaynı müs

abiqəsinin nəticələrinə əsasən, daha iki diza

ynda qızıl sikkələr istehsal olunub. Qızıl

sikkələrin üzərində Qarabağın qədim

memarlıq inciləri, tarixi abidələri, Şuşa

şəhəri təsvir edilib.

Onu da qeyd edək ki, “Mərəh” “Azer

Gold”un istismarına başladığı üçüncü qızıl

mədənidir. Layihənin icra müddəti iki ildir.

Qeyd edək ki, 2020ci ildən “AzerGold”un

fəaliyyət sahəsi genişləndirilib. Ölkə

ərazisində qara metal filizi yataqlarının

işlənilməsi və idarə edilməsi də Cəmiyyətə

həvalə olunub. Dövlətimizin başçısının mü

vafiq Sərəncamı ilə “Daşkəsən Dəmir Filiz”

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti fəaliyyətə

başlayıb. Bu layihənin başlıca hədəfi qısa

müddət ərzində dəmir filiz yataqlarının is

tismara verilməsi və metal qırıntılarını əvə

zləyən, həmçinin daha keyfiyyətli

metallurgiya məhsullarının istehsalı üçün

xammala tələbin təmin edilməsidir.

Prezident İlham Әliyev “Mərəh” qızıl

mədənində süxurların ilk partlayış pros

esini izləyib.

Sonra dövlətimizin başçısı Azərbaycan

Televiziyasına müsahibə verib.
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ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ДАШКЯСЯН РАЙОНУНА СЯФЯРЯ ЭЯЛИБ

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ДАШКЯСЯН ШЯЩЯРИНИН ЙЕНИДЯН ГУРУЛАН СУ
ТЯЪЩИЗАТЫ ВЯ КАНАЛИЗАСИЙА СИСТЕМЛЯРИ ЦЗРЯ ЭЮРЦЛЯН ИШЛЯРЛЯ ТАНЫШ ОЛУБ

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ДАШКЯСЯНДЯ
ШЯЩИДЛЯР ХИЙАБАНЫНЫ ЗИЙАРЯТ ЕДИБ

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ДАШКЯСЯНДЯ “АЗЕРЭОЛД” ГСЪ-НИН “ЧОВДАР”
ИНТЕГРЯОЛУНМУШ РЕЭИОНАЛ ЕМАЛ САЩЯСИНИН ФЯАЛИЙЙЯТИ ИЛЯ ТАНЫШ ОЛУБ



İyulun 6da baş tutmuş səfər çərçivəsində
qonaq Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin

İnzibati binasında Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyevlə görüşüb.

Rayon rəhbəri konsula rayon haqqında
məlumat verməzdən əvvəl, Ulu Öndərin “Azər
baycan ilə Türkiyənin bir millət, iki dövlət ol
ması” fikrini bildirib. Görüş zamanı icra başçısı
qonağa Daşkəsənin tarixi, iqtisadiyyatı, turizm
imkanları barədə geniş məlumat verib. 

Bildirib ki, Daşkəsən dağmədən sənayesi
rayonudur və bununla bağlı hazırda iri layihələr
icra edilməkdədir. Әhəd Abıyev onu da vurğu
layıb ki, Daşkəsən qədim tariximemarlıq

abidələri, səfalı təbiəti  ilə məşhurdur. Buna
görə də son illər rayonun turizm imkanlarından
səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə
təqdirəlayiq addımlar atılmışdır və əhalinin
məşğulluğunun daha da gücləndirilməsi üçün
rayonunun kənd təsərrüfat sektoru  ilə tur
izminin uzlaşdırılması nəzərdə tutulub.

Baş Konsul Zeki Öztürk Daşkəsəndə olmağın
dan məmnun olduğunu və Daşkəsən rayonunun
onda yüksək xoş təəssürat oyatdığını bildirib.

Görüşdə maraq doğuran bir sıra məsələlər
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Sonda  qarşılıqlı xatirə hədiyyələri təqdim
olu nub.

Aprelin 6da Yaponiyanın ölkəmizdəki
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cuniçi

Vada Daşkəsən rayonuna səfər edib.
Әvvəlcə səfir Cuniçi Vada Daşkəsən rayon

İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev ilə
görüşüb. Әhəd Abıyev qonağı salamlayaraq
yaponiyalı diplomata rayonun zəngin filiz
yataqları, onların mövcud istismar vəziyyəti,
eləcə də Prezident cənab İlham Әliyevin
tapşırıqlarına uyğun olaraq rayonda aparılan
abadlıq və yenidənqurma işləri barədə ətraflı
məlumat verib. Bildirib ki, filiz yataqlarının is
tismarı və istehsalat prosesi dünya standartla 
rına uyğun təşkil edilir və ölkə iqti sa diyyatına,
həmçinin bölgənin dayanıqlı sosial inkişafına
mühüm töhfələr verməkdədir.

Әhəd Abıyev səfir Cuniçi Vadanın diqqətinə
çatdırıb ki, Yaponiya höküməti tərəfindən
ölkəmizdə sosial sahələrin inkişafına yönələn
çoxsaylı qrant layihələr icra edilir. Onlardan 2
si də Daşkəsən rayonunda icra olunub. Belə ki,
həmin qrant layihələr hesabına rayonun iki iri
yaşayış məntəqəsinə  Quşçu kəndə və Yuxarı
Daşkəsən qəsəbəsinə içməli su xətti çəkilib, bu
laqlar inşa olunub. 

Rayon İcra hakimiyyətinin başçısı onu da
bildirib ki, 44 gün davam edən Vətən müha 
ribəsi zamanı Müzəffər Ali Baş Komandan
cənab İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli or
dumuz uzun illər ərzində aparılmış uğurlu
siyasət, gərgin zəhmət, düşünülmüş ordu quru
culuğu və xalqımızın yüksək vətənpərvərlik
ruhu ilə işğal altında olan torpaqlarımızı qısa
müddətdə erməni vandallarından azad etmişdir.

Bu qələbənin əldə olunması zamanı Daşkəsən
rayonu 31 şəhid vermiş, 80dən çox hərbi qul
luqçumuz yaralanmışdır. Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyəti tərəfindən bütün şəhid ailələri və
qazilərin problemlərinə hər zaman həssaslıqla
yanaşılır, onların həlli üçün bütün imkanlardan
istifadə olunur.

Səfir Cuniçi Vada görüşdən böyük məmnun
luq hissi duyduğunu bildirib, gələcəkdə nəzərdə
tutulan bir sıra sosialiqtisadi layihələr barədə
danışıb. 

Әhəd Abıyev Cuniçi Vadaya xatirə hə diy yə 
ləri təqdim edib.

Sonra Cuniçi Vada “Daşkəsən” dəmir filizi
sahəsinin ərazisinə ümumi baxış keçirib. Ya 
poniyalı diplomata regionun ən nəhəng dəmir
filizi yataqları kompleksində aparılan geoloji
kəşfiyyat işləri barədə məlumat verilib. 

Daha sonra səfir “Çovdar” Filiz Emalı
Sahəsinə gəlib. Burada yaradılan iş şəraiti ilə
tanış olan yaponiyalı diplomat istehsalatın
bütün mərhələlərini virtual izləyib, mədən
ərazisində süxurların partladılması, metal
tökümü və xəlitələrin hazırlanması prosesi ilə
tanış olub. Səfirə qiymətli metalların ixracatı və
şirkətin ölkə iqtisadiyyatına verdiyi töhfələr
barədə ətraflı məlumat verilib.

Daşkəsən rayonuna səfərdən məmnun
qalaraq zəngin xoş təəssüratlarla ayrıldığını
bildirən Cuniçi Vada ona göstərilən yüksək
diqqətə və yaradılan şəraitə görə minnətdar
lığını bildirib, iki ölkə arasında  əməkdaşlığın
qiymətləndirilməsi baxımdan səfərin olduqca
faydalı olduğunu diqqətə çatdırıb.
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Mayın 8də Vətən müharibəsi zamanı itkin düşən və bir
neçə aydan sonra şəhid olduğu məlum olan Murovdağ

istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş
MAXE, baş əsgər 1988ci il təvəllüdlü Daşkəsən rayon sakini
Vəkilov Elməddin Nizami oğlunun nəşi şəhidin doğulduğu
Daşkəsən şəhərinə gətirilib.

Şəhidin evində keçirilən vida mərasimində Daşkəsən rayon
İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev, hüquqmühafizə
orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər, rayon ictimaiyyətinin nü

mayəndələri iştirak ediblər.
Şəhid Elməddin Vəkilov Daşkəsən rayon Şəhidlər xiya

banında torpağa tapşırılıb.
Dəfn mərasimində çıxış edən rayon İcra hakimiyyətinin

başçısı Әhəd Abıyev deyib:
– Sentyabr ayından başlayan Vətən mü ha ri bə si Azərbaycanın

ordusunun tam qələbəsi ilə ba şa çatdı. Müzəffər Ali Baş Koman
dan Prezident cənab İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ordusu cəmi 44 günə uzun illər işğal altında qalmış doğma tor

paqlarımız azad etdi.
Neçəneçə qəhrəman əsgər və zabitlərimiz öz canlarından

keçərək şəhidlik zirvəsinə ucal mış lar. Onlardan biri də qəhrəman
şəhidimiz Vəki lov Elməddin Nizami oğludur.

Vəkilov Elməddin Nizami oğlu torpaq la rı mı zın azadlığı
uğrunda böyük şücaət, hünər gös tə rərək şəhid olmuşdur. Onun
əziz xatirəsi hər zaman bizlərin – xalqımızın qəlbində  əbədi
yaşayacaqdır!

Bu gün müqəddəs Ramazan ayında şəhi di miz Vəkilov Elməd
din Nizami oğlunu dəfn edi rik.

Allah onu cənnətdə mükafatlandırsın, əziz ruhu şad olsun.
Şəhidimizin yaxınlarına, doğmalarına bütün hərbçi dostları və

rayon ictimaiyyəti adından dərin hüznlə başsağlığı veririk.
Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə

əzəli və əbədi Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilmişdir.
Ölkəmiz özünün sosialiqtisadi və mədəni həyatında böyük
təkamül yolunu inamla keçərək sabit, təhlükəsiz və müasir həyat
səviyyəsini təmin edən qalib ölkə kimi dünyada tanınmışdır.

Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.
Allah Prezidentimiz cənab İlham Әliyevi qorusun, Preziden

timiz də xalqımızı, müasir müstəqil dövlətimizi.
Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
Şəhidin tabutuna bürünmüş Azərbaycan Bayrağını Әhəd

Abıyev şəhidin qardaşı Eldəniz Vəkilova təqdim edib.
Dəfn mərasimində yaylım atəşi açılıb.

İyunun 26da Daşkəsən rayon İcra ha ki 
miy yəti SHXÇDXnin Daşkəsən rayon

bölməsi ilə birgə  26 İyun – Silahlı Qüvvələr
gününə həsr olunmuş bayram tədbiri keçirib.
Tədbirdə Daşkəsən  rayon İcra hakimiyyə
tinin başçısı Әhəd Abıyev, rayon prokuroru
Maarif Hüseynov, rayon Polis şöbəsinin rəisi
Seymur Әfəndiyev, SHXÇDXnin rayon
bölməsinin rəisi Faiq Vahabov, şəhid ailələri,
Vətən müharibəsi iştirakçıları və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.

Әvvəlcə ümummilli lider Heydər Әliyevin
Daşkəsən şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abi 
də si ziyarət olunaraq, önünə gül dəstələri
düzülüb.

Sonra rayon Heydər Әliyev Mərkəzində
şəhid ailələri və Vətən müharibəsi iştirakçıları
ilə görüş keçirilib. Öncə ümummilli lider Hey
dər Әliyevin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin xati 
rəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Görüşdə Әhəd Abıyev çıxış edib. O, çıxı şın 
da deyib: 

– 26 İyun – Silahlı Qüvvələr Günü münasi
bətilə başda çox hörmətli möhtərəm Preziden
timiz, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Әliyev olmaqla, respublikadakı ordu, birləşmə və

hissələrin şəxsi he yət lə 
rini, hərbçi ailələrini, mü 
haribə veteranlarını və
şəhid ailə lə ri ni təbrik edir,
suve renliyimiz və ərazi
bü töv  lü yü müz uğ runda
canlarını qurban verən
qəhrəman şəhidlərimizin
əziz xatirəsi qarşısında
baş əyirik. 

Ulu öndər Heydər
Әliyevin böyük səylə
əsasını qoyduğu müasir
və müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Silahlı

Qüvvələri bu gün çox güclü peşəkar orduya ma
likdir. Bunu ötən il Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə 44 gün davam edən
İkinci Qarabağ müharibəsi tam sübut etdi. 

Parlaq zəfərlə sona çatan müharibədə daş kə 

sən li igidlər də qəhrəmanlıq dastanı yazdılar. 30
ilə yaxın davam edən işğala və haqsızlığa son
qoyuldu, tarixi ədalət bərpa edildi. Azərbaycan
ordusu doğma torpaqlarını necə müdafiə et
diyini, Vətən uğrunda son damla qanınadək vu
ruşmağı bacardığını qalib dövlət kimi bütün
dünyaya göstərdi.

Әhəd Abıyev çıxışında onu da vurğulayıb ki,
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə işti
rak etmiş hər bir şəxs və onun ailəsi dövlətimizin
xüsusi diqqət və qayğısı altında himayə olunur.

Digər çıxış edənlər də Azərbaycan Ordusu
nun tarixindən və 44 günlük Vətən mü ha ri bə 
sin də qazanılan şanlı qələbədən söz açıblar.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyev bayram tədbirində Prezident
cənab İlham Әliyevin müvafiq Sərəncamları ilə
təltif olunmuş hərbi qulluqçuların medallarını
onların ailə üzvlərinə və Vətən müharibəsi işti
rakçılarına təqdim edib.

Sonda  xatirə şəkli çəkilib.

ДАШКЯСЯН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ
ЙАНЫНДА ШУРАНЫН НЮВБЯТИ ИЪЛАСЫ КЕЧИРИЛИБ

Aprelin 20də karantin qaydalarına riayət edilməklə Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı yanında Şuranın növbəti iclası keçirilib.

Şura iclasını giriş sözü ilə açan rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev iclasın koro 
navirus (COVİD19) infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı Azər
baycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərar və tapşırıqlarına uyğun olaraq məhdud
çərçivədə keçirildiyini, yalnız aidiyyəti məsul işçilərin iştirak etdiyini bildirib.

Әhəd Abıyev qeyd edib ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Әliyev və Birinci vitseprezident çox
hörmətli Mehriban xanım Әliyeva tərəfindən atılan addımlar, verilən müdrik qərarlar sayəsində
xalqımız koronavirus bəlasından az itkilərlə xilas olmağı bacarıb. İcra başçısı çıxışında Prezident
cənab İlham Әliyevin rəhbərlliyi ilə Müzəffər Ordumuzun torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
uğrunda Vətən müharibəsində qazandığı qələbənin hər bir vətəndaşımızda qürur hissi doğur
duğunu söyləyib. Torpaq uğrunda canından keçən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə
şəfa diləyib.

Әhəd Abıyev Şura iclasının gündəliyini elan edib. İclasda müzakirəyə çıxarılan məsələlərlə, o
cümlədən əmək intizamı ilə bağlı rayon İcra hakimiyyətinin məsul işçiləri geniş məruzə ilə çıxış
ediblər.

Daha sonra Şuraya çıxarılan məsələlər ətrafında geniş müzakirələr aparılıb, çatışmazlıqlar qeyd
olunub. 

Әhəd Abıyev nöqsanların aradan qaldırılması və nəzərdə tutulan məsələlərin həlli ilə bağlı
aidiyyəti üzrə müvafiq tapşırıqlarını verib. 

Yekunda müzakirə olunan hər bir məsələ ilə bağlı Şuranın qərarı qəbul edilib.

ДАШКЯСЯНДЯ ПОЛИС ИШЧИЛЯРИНИН
ПЕШЯ БАЙРАМЫ ГЕЙД ОЛУНУБ
2 iyul Azərbaycan Polisi Günü münasibəti ilə

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd
Abıyev, rayon Polis Şöbəsinin rəisi Seymur
Әfəndiyev və rayonun hüquqmühafizə orqan
larının rəhbərləri Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin
şəxsi heyəti ilə birgə  Ulu Öndər Heydər Әliyevin
Daşkəsən şəhərinin mərkəzində ucaldılmiş
abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzüblər.

Daha sonra bayram tədbiri Daşkəsən Rayon Polis
Şöbəsinin inzibati binasında davam etdirilib.

Mayın 10da Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev,

rayon prokuroru Maarif Hüseynov, polis
şöbəsinin rəisi Seymur Әfəndiyev, SHXÇDX
nin rayon bölməsinin rəisi Faiq Vahabov və
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Daşkəsən
şəhərinin mərkəzində ucaldılmış ulu öndər
Heydər Әliyevin abidəsi önünə tər gülçiçək
dəstələri düzüb xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

Ümummilli lider Heydər Әliyevin doğum
gününə həsr olunan ağacəkmə aksiyasında
Әhəd Abıyev deyib: “Müasir müstəqil Azərbay
can dövlətinin qurucusu, Yeni Azərbaycan Par
tiyasının yaradıcısı ulu öndər Heydər Әliyev
ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə ətraf
mühitin mühafizəsinə, ekoloji vəziyyətin
qorunmasına, yaşıllıqların və parkların salın
masına xüsusi diqqət yetirib. Məqsədimiz ulu

öndərimiz tərəfindən qoyulan bu ənənəni lay
iqincə davam etdirməkdir. Bu gün Daşkəsəndə
yüksək ruh yüksəkliyi ilə keçirilən belə ak
siyaların davamlı olacağı nəzərədə tutulur”.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti, rayonun
hüquqmühafizə orqanları, YAP fəalları və
şəhid Elməddin Vəkilovun anası Nərgiz Vək
ilovanın təşəbbüsü ilə şəhid valideynləri və
qazilər də bu aksiyaya qoşularaq ağac əkiblər. 

İyulun 1də Daşkəsən rayon Şəhidlər xiya
banında Vətən müharibəsi şəhidi, kiçik

çavuş Tağıyev Ramid Yaqub oğlunun
xatirəsinə inşa edilmiş ehsan bulağının açılışı
olub. Bulaq Daşkəsən rayon İcra hakimiyyə
tinin dəstəyi ilə şəhidin anası Tağıyeva Zərni
yar Әlheydər qızı tərəfindən tikilib.

İyulun 8də isə digər Vətən müharibəsi
şəhidi, əsgər Bağırov Elnur Sahib oğlunun
adına inşa edilən ehsan bulağının açılışı olub.
Bulaq Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
dəstəyi ilə şəhidin anası Bağırova Çiçək Әləd
din qızı tərəfindən tikilib.

Açılış mərasimində Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev, şəhid
ailələri, qazilər, şəhidin doğmaları və icti
maiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Әvvəlcə
bulaqlara gül dəstələri düzülüb və şəhidlərin
əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib.

Açılış mərasimlərində çıxış edən Әhəd Abıyev
44 günlük Vətən müharibəsində Şanlı Zəfər
qazanan Azərbaycan Ordusunun, şəhidlərin
qanını yerdə qoymadığını, Prezident, Müzəffər
Ali Baş Komandan cənab İlham Әliyevin rəhbər
liyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyini
və qazanılan Böyük Qələbənin tarixi əhəmiyyə
tini qeyd edib, şəhid Ramid Tağıyevin və Elnur
Bağırovun döyüş yolundan danışıb, Azərbaycan
xalqı üçün igid, qeyrətli və mərd oğul yetişdirən
şəhidin anaları
Zərniyar Tağıye
vaya və Çiçək
Bağırovaya bütün
rayon ictimaiyyəti
adından dərin ehti
ramını bildirib.

Digər çıxış
edənlər də Azər
baycan Ordusunun
qüdrətindən, hər
b i ç i l ə r i m i z i n
döyüşlərdə göstərdikləri qəhrəmanlıqlardan,
xalqla ordunun birliyindən bəhs ediblər.
Həmçinin qeyd edilib ki, Şanlı Zəfər tarixini
yazan Vətən oğulları Azərbaycan xalqının hər
zaman qəlbində yaşayacaqdır.

Şəhid anaları Zərniyar Tağıyeva və Çiçək
Bağırova onlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Әliyevə və Birinci vitseprezident

çox hörmətli Mehriban xanım Әliyevaya min
nətdarlıqlarını bildiriblər. 

Açılış mərasimlərində nitq söyləyən şəhid ata və
anaları – Etibar Cəfərov, İlham Cabbarov, Rövşən
Zeynalov, Çiçək Bağırova, Həmidə Abbasova,
Zeynəb Cabbarova, Aybəniz Məmmədova, Gunay
Məmmədova, Kifayət Haxverdiyeva, Pəri Abbasova
və Vətən müharibəsi qaziləri də şəhid ailələrinə
göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab
İlham Әliyevə və Birinci vitseprezident çox hör

mətli Mehriban
xanım Әliyevaya
minnətdarlıqlarını
ifadə ediblər.

Qeyd edək ki,
Ramid Tağıyev
1994cü il fevralın
25də Daşkəsən
rayonunun Yuxarı
Daşkəsən qə sə bə 
sin də anadan olub.
Azərbaycan Ordu 

su nun kiçik çavuşu olan Ramid Tağıyev 2020
ci il sentyabrın 27də Azərbaycan Silahlı
Qüv vələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Ramid
Tağıyev sentyabrın 27də Murovdağ döyüşləri
zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan
və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların
icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə ye
tirdiyi üçün  Prezident cənab  İlham Әliyevin
müvafiq sərəncamlarına əsasən Ramid Tağıyev
ölümündən sonra "Vətən uğrunda", "İgidliyə
görə" və "Kəlbəcərin azad olunmasına görə"
medalları ilə təltif edilib.

Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçusu Bağırov Elnur Sahib oğlu 1993cü
ildə Daşkəsən şəhərində doğulub. Elnur
Bağırov Vətən müharibəsi başlayan gündən
Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə
igidlik göstərib. O, Kəlbəcər uğrunda gedən
döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölü mün 
dən sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” və
"Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilib.

Mayın 1011də və iyu
lun 1516da Daşkəsən
rayon İcra hakimiyyə

tinin başçısı Әhəd Abıyevin təşk
ilatçılığı ilə Vətən müharibəsində
şəhid olmuş döyüşçülərin ailələri
ziyarət olunub.

Şəhidlərin ailə üzvləri təbrik
edilib, onlara ərzaq bağlamaları
verilib.

Görüşlərdə bildirilib ki, ölkə 
miz də son 30 ildə olduğu kimi,
Vətən müharibəsindən sonra da
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin
ailələrinə və müharibə iştirakçılarına diqqət və
qayğı yüksək səviyyədədir. Azərbaycan Res 
publikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham Әliyevin mü
vafiq göstərişlərinə əsasən aidiyyəti dövlət qu

rumları bu kateqoriyadan olan insanların
qayğıları ilə mütəmadi olaraq yaxından
maraqlanırlar. Dövlətimiz tərəfindən şəhid
ailələrinə göstərilən diqqət və qayğı bütün
ölkə ictiaiyyəti tərəfindən təqdirəlayiq hal
kimi qiymətləndirilir. Bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlər sistemli və ardıcıl xarakter

daşıyaraq şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə yönəldilib.

Şəhid ailələri onlara daim göstərilən diqqət
və qayğıya görə Prezident cənab İlham
Әliyevə və Birinci vitseprezident çox hör
mətli Mehriban xanım Әliyevaya minnətdar
lıqlarını ifadə ediblər.

ДАШКЯСЯНДЯ ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ШЯЩИДИ ЕЛМЯДДИН ВЯКИЛОВ ДЯФН ЕДИЛИБ

ДАШКЯСЯНДЯ ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН АНАДАН ОЛМАСЫНЫН
98-ЪИ ИЛДЮНЦМЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ АЬАЪЯКМЯ АКСИЙАСЫ КЕЧИРИЛИБ

ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЯНЪЯ ШЯЩЯРИНДЯКИ БАШ КОНСУЛУ ЗЕКИ
ЮЗТЦРК ТАНЫШЛЫГ МЯГСЯДИЛЯ ДАШКЯСЯН РАЙОНУНА СЯФЯР ЕДИБ

ДАШКЯСЯНДЯ СИЛАЩЛЫ ГЦВВЯЛЯР ЭЦНЦ ГЕЙД ОЛУНУБ, ЩЯРБИ ГУЛЛУГЧУЛАРЫН МЕДАЛЛАРЫ
ШЯЩИД АИЛЯЛЯРИНИН ЦЗВЛЯРИНЯ ВЯ ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ИШТИРАКЧЫЛАРЫНА ТЯГДИМ ЕДИЛИБ

ДАШКЯСЯНДЯ ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ШЯЩИДЛЯРИНИН ХАТИРЯСИНЯ ИНША ЕДИЛЯН БУЛАГЛАРЫН АЧЫЛЫШЫ ОЛУБ ЙАПОНИЙАНЫН ЮЛКЯМИЗДЯКИ СЯФИРИ ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДАКЫ ФИЛИЗ ЙАТАГЛАРЫНДА ОЛУБ

ДАШКЯСЯНДЯ РАМАЗАН ВЯ ГУРБАН БАЙРАМЛАРЫ ЯРЯФЯСИНДЯ ШЯЩИД
АИЛЯЛЯРИ ЗИЙАРЯТ ЕДИЛИБ, ОНЛАРА БАЙРАМ СОВГАТЫ ПАЙЛАНЫЛЫБ



İyunun 5də “AzerGold” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti (QSC) və

“Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin
(RİİB) təşkilatçılığı ilə 5 iyun –
Ümumdünya Әtraf Mühitin Mü ha 
fizəsi Gününə həsr olunmuş “Tə 
biətə sayğı, gələcəyə qayğı” devizi
altında ekoloji aksiya keçirilib. 

Aksiyanın əsas məqsədi ətraf mü hi 
tin qorunması, zərərverici hə şə rat larla
mübarizədə mühüm rol oyna yan quş
növlərinin sayının artırılması, həm də
ətraf mühitə sevgi və qayğı hisslərinin
aşılanmasına dəstək olmaqdır.

Daşkəsən şəhərində təşkil edilən ak
siyada rayon İcra hakimiyyəti və

Cəmiyyətin əməkdaşları, Daşkəsən
şəhər Yaşıllaşdırma İdarəsinin işçiləri,
RİİBnin könüllüləri və məktəblilər
iştirak ediblər. Aksiya çərçivəsində
Daşkəsən şəhərinin parklarındakı ağac 
la ra quş yuvaları və yem qabları asılıb,
yemliklərə dən tökülüb. Bununla ya 
naşı, “Daşkəsən” dəmir filizi sahəsi nin,
eləcə də şəhərin yaşıllıq ərazilə rin də
şam ağacları əkilib. Yeni əkilən ağac lar
suvarılaraq onlara qulluq göstərilib.

Qeyd edək ki, “AzerGold” QSC
nin sifarişi ilə quş yuvalarını, peşə
təhsili müəssisələri ilə əməkdaşlıq
layihəsi çərçivəsində Sənaye və Tex 
no logiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə

Təhsil Mərkəzinin şagirdləri hazır
layıb.

“AzerGold” QSC Daşkəsən ra 
yonunda ekoloji tarazlığın təmin edil 
mə sinə töhfə vermək məqsədilə
mü təmadi olaraq aksiyalar keçirir.
Belə ki, “Çovdar” mədəninin 15 hek
tardan çox ərazisində 10 000dən
artıq ağac və kol əkilib, yaşıllıqlar
salınıb. Təqribən 40 hektara yaxın
ərazinin yaşıllaşdırılmasında istifadə
edilməsi məqsədi ilə gələcəkdə salı
nacaq palıd tingliyi üçün 100 mindən
çox fidan hazırda mədən ərazisində
aqrotexniki qaydalara uyğun olaraq
yetişdirilir.
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İyunun 17də Daşkəsəndə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Әliyevin təsdiq etdiyi "He

mofiliya və talassemiyadan əziyyət çəkən uşaqlara qayğı"
Dövlət Proqramına uyğun olaraq Səhiyyə Nazirliyinin
B.Eyvazov adına ElmiTədqiqat Hematologiya və Trans

fuziologiya İnstitutunun nəzdindəki Mərkəzi Qan Bankı
hemofiliya və talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən
uşaqlar üçün qanvermə aksiyası keçirib.

Aksiyada rayon İcra hakimiyyətinin, inzibati ərazi dairələri
üzrə nümayəndəliklərin, idarə, müəssisə və təşkilatların
əməkdaşları, Qarabağ müharibəsi veteranları, habelə sıravi
vətəndaşlar, könüllü gənclər mütəşəkkilliklə iştirak ediblər.

Aksiyasının keçirilməsində əsas məqsədlərdən biri də
ölkədə tədarük olunan qan ehtiyatını artırmaqdır.

Respublika Mərkəzi Qan Bankı tərəfindən ezam olun
muş xüsusi tibbi briqadanın həkimhematoloqları tərə fin 
dən hər bir donorun sağlamlığı onlardan qan analizi
gö türülərək əvvəlcədən müəyyənləşdirilib. Toplanan qan
laboratoriya müayinəsindən keçirildikdən sonra qan xəstə
liklərindən əziyyət çəkən insanların müalicəsində istifadə
olunacaqdır.

Səhər saat 10dan axşam 17dək davam edən aksiya zamanı
400 nəfərdən çox könüllü müayinədən keçib və sağlamlığı
imkan verən donorlardan qan götürülüb.

Koronavirus pandemiyasının qarşısının alınması
məqsədilə ölkəmizdə həyata keçirilən vaksinasiya

tədbirləri çərçivəsində Daşkəsəndə əhalinin vaksinasiya
olunması üçün bütün zəruri tədbirlər görülmüş və lazımi
şərait qurulmuşdur. Belə ki, vaksinasiya Daşkəsən rayon
mərkəzi xəstəxanasında ayrılmış xüsusi vaksin otaq la rın 
da və yerlərdə səyyar həkim briqadaları tərəfindən opera 
tiv həyata keçirilir.

Nazirlər Kabinetinin 2021ci il 16 yanvar tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında COVİD19
xəstəliyi əleyhinə 20212022ci illər üçün Vaksinasiya Strate
giyası”na uyğun olaraq ilkin mərhələdə rayonun səhiyyə
müəssisələrində çalışan tibb işçiləri, həmçinin yaşlı vətən
daşlar peyvənd olunublar. Hazırda rayon ərazisində 18 yaşdan
yuxarı bütün vətəndaşların peyvəndlənməsi aparılır.

Rayonda vaksin ehtiyatı kifayət qədərdir. İndiyədək
peyvənd olunmuş rayon sakinlərində vaksinin əks göstərişi
qeydə alınmamışdır.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin, rayon Polis
şöbəsinin və digər qurumların əməkdaşlarından ibarət
yaradılmış mobil qrup üzvləri tərəfindən Azərbaycan Re
spublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın
COVİD19 infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq
məqsədilə vaksinasiya olunmaq, COVİD pasportunun ol

ması barədə tələb və tövsiyələri rayon sakinlərinin nəzərinə
çatdırılır. Bu sahədə vətəndaşlar arasında mütəmadi maari
fləndirmə, təbliğat tədbirləri aparılaraq bildirilir ki, əhalinin
peyvənd olunması məhz onların sağlamlığının qorunmasına,
gələcəkdə həyatın öz axarına düşməsinə xidmət edir. Vaksin
ləşmənin əsas məqsədi ölkəmizdə yayılmış koronavirus pan
demiyasının qarşısının alınmasına, virusa yoluxma və ölüm
səviyyəsinin aşağı salınmasına nail olmaqdır. Vətəndaşların
vaksinasiya prosesində aktiv iştirak etməsi isə dövlətin
virusla mübarizə strategiyasını daha da gücləndirir. Әn əsası
da vətəndaşlar COVİD19a qarşı vaksinasiya olunmaqla,
həm özlərini, həm də ətrafındakı insanları bu virusa yolux
maqdan qorumuş olurlar.

Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, Daşkəsəndə bu sahədə
görülmüş məqsədyönlü işlər öz müsbət nəticəsini verir.
Rayonda epidemioloji vəziyyət sabitdir, nəzarət altındadır.

Prezidenti cənab İlham Әliyevin, Birinci vitseprezident
çox hörmətli Mehriban xanım Әliyevanın rəhbərliyi altında
ölkəmizdə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının
alınması ilə bağlı həyata keçirilən genişmiqyaslı işlər
Daşkəsən rayon sakinləri tərəfindən hər zaman razılıqla
qarşılanır və onlar buna görə dərin minnətdarlıqlarını bildirir
lər.
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İyunun 24də Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyevin tapşırığına əsasən, rayon İcra

hakimiyyətinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Gəncə
Regional bölməsinin, rayon Polis şöbəsinin əməkdaş la 
rının və Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direk
torunun birgə iştirakı ilə koronavirusa yoluxma riski daha
çox ehtimal olunan ticarət və iaşə obyektlərində reyd lər
keçirilib, əhali arasında vaksinasiya ilə bağlı maari
fləndirmə işləri aparılıb.

Sakinlər ilə söhbət zamanı onların diqqətinə çatdırılıb ki,
dövlətimizin siyasətinin mərkəzində insan amili, vətəndaşların
sosial rifahı və sağlamlığı dayanır. Vaksin əldə edən ilk
ölkələrdən biri olaraq respublikamızda koronavirusa qarşı
aparılan mübarizə modeli dünyada nümunə kimi qəbul edilir.
Məhz vaksinasiya prosesisinin müsbət nəticəsidir ki, bu gün
ölkədə yoluxma sayı əvvəlki dövrlərlə müqayisədə çox aşağıdır.

Reyd zamanı pandemiya ilə bağlı müvafiq strukturların və
xidmət sahələrinin fəaliyyətində zəruri sosial davranış və san
itarepidemioloji qaydalara hansı səviyyədə əməl edilməsi ilə
yerində tanış olunmuş, maarifləndirici söhbətlər, izahat işləri
aparılmışdır. Әsasən vətəndaşların qapalı məkanlarda tibbi
maskalardan istifadə etməməsi qeydə alınmışdır. Vurğulan

mışdır ki, insanlar sadəcə göstərmək naminə tibbi maskalar
dan istifadə etməməlidirlər, özlərini və başqalarını qorumaq
üçün tibbi maskalar qaydalara uyğun formada taxılmalı, sosial
məsafə gözlənilməlidir. 

Bütün ticarət və iaşə obyektlərinin işçilərinə peyvənd ol
unmağın vacibliyi ilə bağlı tövsiyələr verilmişdir. 

Pandemiyaya qarşı mübarizə tələblərini pozduğuna görə iki
iaşə obyekti barəsində cərimə protokolu tərtib olunmuşdur.

Keçirilən reydlərdən sonra çatışmazlıqların, müşahidə
edilmiş nöqsanların  aradan qaldırılması məqsədi ilə reydin
nəticələri Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı yanında Operativ
Qərargahda müzakirə olunmuş, qarşıda duran vəzifələr
müəyyən edilmişdir. 

Koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərinə uyğun
olaraq Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin tabeliyində olan
xüsusi texnikalar vasitəsi ilə Daşkəsən şəhərinin küçələrinin
dezinfeksiyaedici məhlulla yuyulması qrafik əsasında davam
etdirilir. Eləcə də, yüzlərlə yaşayış binasında, o cümlədən
bütün inzibati binalarda, ticarət obyektlərində, mehmanx
analarda, bazar və avtovağzal ərazisində, bankomat və ödəniş
terminallarında, şəhərin bütün küçələrində, dayanacaqlarda,
kənd və qəsəbələrdə dezinfeksiya işləri gündəlik aparılır.

İyunun 2də Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin,  Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) və rayon Polis

şöbəsi əməkdaşlarının birgə iştirakı ilə Daş kə səndə
əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsiz qida məh
sulları ilə təmin edilməsi istiqamətində aparılan tədbirlər,
həmçinin koronavirusla mübarizə çərçivəsində sanitar
vəziyyətin qiymətləndirilməsi, ətraf mühitin çirk
ləndirilməsinin qarşısının alınması, mövcud norma və
qaydalara əməl olunmasına nəzarət məqsədilə rayon
ərazisində fəaliyyət göstərən heyvan kəsimi və satışı yer
lərinə baxış keçirilib.

Monitorinqdə heyvan kəsimi ilə bağlı mövcud vəziy yətin
öyrənilməsi ilə yanaşı, vətəndaşların gündəlik ət təlabatının
həcmi də araşdırılaraq müəyyən olunub.

Yoxlanış tədbirləri nəticəsində ərazidə baytarsanitar
ekspertizadan keçmədən ət satışı, eləcə də qayda və normalara
cavab verməyən mağazalarda heyvan kəsimi ilə məşğul olan
fərdi sahibkar aşkarlanmayıb.

Monitorinq zamanı mərkəzləşmiş ət kəsimi fəliyyəti ilə
bağlı maarifləndirmə işləri də aparılıb. Belə ki, AQTA əmək
daşları tərəfindən kəsimlə məşğul olan şəxslərə öz
fəaliyyətlərini qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qurmaq və

heyvan kəsimini mərkəzləşdirilmiş, müasir kəsim mən
təqələrində həyata keçirmək barədə onlara bildirişlər, koron
avirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində tətbiq olunan
tələblər, heyvan kəsimi məntəqələrinin fəaliyyətinə dair
metodiki göstərişlər təqdim ediblər.

Aidiyyəti qurumlarla birgə qanunvericiliyin tələblərinə
uyğun olaraq rayon ərazisində heyvan kəsiminin tənzimlən
məsi ilə əlaqədar monitorinqlər bundan sonra da davam et
diriləcək.

İyunun 5də Ümumdünya Әtraf
Mühitin Mühafizəsi Günündə

“Kapital Bank” ASC Daşkəsən rayon
İcra hakimiyyəti ilə birgə qarşıdan
yay fəslinin gəlməsini, həmçinin ölkə
ərazisində xüsusi karantin rejiminin
yumşalmasını nəzərə alaraq,
Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq
kəndində “Təbiət evimizdir. Evimizi
təmiz saxlayaq!” şüarı altında təmiz
lik aksiyası keçirmişdir.

Aksiya çərçivəsində qeyd olunan
ərazidə böyük və orta ölçülü olmaqla
ümumilikdə 50dək məişət tullantısı
konteynerləri və qutuları yerləş di ril 

miş dir.  Eləcə də
Daş kə sən şəhər
Kommunal müəs 
sələri kombinatının
dəs tə yi ilə istirahət
möv sü mün də mütə
madi olaraq ərazidə
müvafiq təmizlik
işlə rinin aparılması
davam etdiri lə cək 
dir.

İyunun 17də
sözügedən layihənin
ərsəyə gəlməsində
təşəbbüskar fəaliy 

yə tinə, eləcə də Daşkəsən rayonunun
sosialiqtisadi həyatında fəal iştirakına
görə “Kapital Bank”ın Gəncə filialının
müdiri Paşayev Vüqar Yavər oğlu
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
Fəxri fərmanı ilə təltif olunub.
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyev Fəxri fərmanı
Vüqar Paşayevə təqdim edib.

Bildirək ki, yaxın gələcəkdə “Kapital
Bank” ASCnin Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyəti ilə birgə rayonun başqa
yaşayış məntəqələrində də müxtəlif
sosialyönümlü layihələr həyata keçir
məsi nəzərdə tutulub.

Mayın 9da Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyəti Səfərbərlik və

Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Daşkəsən rayon bölməsi
ilə birgə  faşizm üzərində Qələbənin
76cı ildönümü münasibəti ilə Yuxarı
Daşkəsən qəsəbəsində yaşayan
Böyük Vətən müharibəsi veteranı
İdris Әhmədovun bayramını evində
təbrik ediblər.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyə
tinin başçısı Әhəd Abıyevin təbrik
lərini və bayram sovqatını İdris
Әhmədova çatdıran rayon İcra
hakimiyyətinin məsul işçisi Elmar
Әliyev görüşdə deyib ki,  İkinci
Dünya müharibəsi illərində Azərbay
can xalqı həm cəbhə bölgələrində,
həm də arxa cəbhədə böyük qəhrə
manlıq və igidlik nümunələri

göstərib. Azərbaycan di
viziyaları Qafqazdan
Berlinədək döyüş yolu keçib.
130a yaxın həmyerlimiz
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
adına layiq görülüb. Bu gün
müharibə və əmək veteran
ları dövlətimizin gündəlik
qayğısını hiss edirlər. Prezi
dent cənab İlham Әliyev vet
eranların sosial müdafiəsi
məsələsini daim öz
nəzarətində saxlayır: veter
anlara prezident təqaüdü
ödənilir, müntəzəm olaraq onlara
mənzil və avtomobillər ayrılır, digər
güzəştlər şamil edilir.

Elmar Әliyev onu da vurğulayıb ki,
Daşkəsən rayonunda müharibə işti
rakçılarına həmişə böyük diqqət və

qayğı göstərilir. Rayon İcra haki 
miyyəti  digər əlaqədar təşkilatlar ilə
birlikdə müharibə veteranlarının
problemlərinin həllinə, onların müali 
cəsinə daim yaxından köməklik
göstərir.

Sağlamlıq durumu yerində
olan veteranla çay süfrəsi arx
asında səmimi söhbət apa 
rılıb. Müharibə illəri ilə bağlı
xatirələrini bölüşən Berlinə
qədər döyüş yolu keçmiş İdris
Әhmədov ona hər zaman
göstərilən diqqət və qayğıya
görə Prezidenti cənab İlham
Әliyevə minnətdarlıq edib. 96
yaşlı veteran öz növbəsində
bizə Qarabağda zəfər yaşadan
Müzəffər Ali Baş Komandan
cənab İlham Әliyevlə və  hər

bçilərimizlə qürur duyduğunu bil di 
rib. 

Sonda veteranla xatirə şəkli çəkilib.
Hazırda Daşkəsən rayonunda 1 nəfər

Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı
yaşayır.

40ildən çox zaman
ayırırdı bu insan

ları. Bu həsrətə son qoy
maq isə 2021ci ilin iyun
ayının 28nə təsadüf etdi. 

50 il əvvəl valideynin
əlindən tutub Daşkəsən
şəhər S.Vurğun adına
mək təbin sinif otağına
gəldilər. Tanımadıqları
uşaqlarla bir parta arxas
ında oturdular.  Yazdılar,
oxudular, öyrəndilər və
beləcə, birbirinə öyrəş 
dilər. Yaxşı oxuyanı da oldu, zəifi də. Dəcəli də,
sakiti də.

Bir də baxdılar ki, illəri öz sözünü deyib:
saçları ağarıb, üzlərində qırışlar əmələ gəlib, hətta
nənəbaba olublar… Bu gün isə bəziləri gö
zlərindəki eynəkdən boylanaraq yaddaşındakı
ötən anları  aradı.

Çöhrələrində hədsiz sevinc vardı. Әzizini tap
mış adam kimi sevinclərinin səsini hamıya eşit
dirmək istəyirdilər. Uzun illər öncə bir sinifdə
doğmalaşan, nə az, nə də çox, düz 47 ildən sonra
görüşmək fürsəti qazanan bu insanları kənardan
izləmək ayrı bir zövq verirdi.

Müxtəlif sahələrdə çalışan məzunların kimisi
paytaxtda, kimisi digər şəhər və rayonlarda həy
atlarını davam etdirir. 

Məzunlar 47 il öncə olduğu kimi, yenə də öz
siniflərinə daxil oldular. On il bir dərs stolu arx
asında əyləşən sinif yoldaşların böyük əksəriyyəti
burada olsa da, bir neçəsi dünyasını dəyişib. 

Bu görüşə ən çox sevinən keçmiş şagirdlərin
qocaman müəllimi, görkəmli pedaqoq Akif
Həsənov idi. Həmin illərin isti və kövrək xatirəsi
Akif müəllimi çox mütəssir etmişdi.

Gəncə şəhərində müəllim işləyən keçmiş
məzunlardan biri Səhər xanım Hüseynova təkrar
davamiyyəti yoxladı, gəlməyənlər haqqında
müəllimə məlumat verdi. Ardınca sinifdə dərs
keçirildi, olubkeçənlər bir daha xatırlandı. 

Hazırda Daşkəsən Telekommunikasiya Qov şa 
ğı nın rəisi işləyən Aslan Rüstəmov, tanınmış geo 
fi zik Teymurxan Әliyev, dəmiryolçu Elbrus
Ba ğırov, müxtəlif peşələrin sahibləri olan Cəfər
Qurbanov, Söhbəddin Cabba rov, Həsən Məhər 
rəmov, Vaqif Әzizov, Elmira Məmmədova, Adilə
Abdul layeva, Natella Vəliyeva, Roza Məmmə

dova, Nizami Göyüşov, Nuriyyə Әliyeva, Məhər
rəm Zeynalov, Qızbəs Aslanova və Minayə Әsə
dova sinif otağına daxil olarkən 47 il öncəki
həyəcanı yaşadıqlarını dedilər.

Keçmiş məzunlar təxminən 3 saata qədər mək
təbdə oldular. Heç kim xatirələrlə dolu olan sinif
otağından çıxmaq istəmirdi. Axırda Aslan müəl
lim dedi ki, ay uşaqlar, Xoşbulaq kəndində bizi
gözləyirlər, durun gedək söhbətimizi orada davam
etdirək. Orada da gölün kənarında çay süfrəsində
söhbət davam etdirildi. Sözsöhbət yenə də mək
təb illərindən oldu. 

Həmin gün keçmiş məzunlar bu dünyanın
dərdindən, kədərindən bir qədər uzaqlaşıb uşaq 
laş dılar, həm də ömür yollarına nəzər salıb xeyli
kamilləşdilər. Uşaqlıq, gənclik illərini yada
saldıqca kövrəldilər. Bu düşüncələr arasında hə 
yatlarını kino lenti kimi gözdən keçirdilər. Bir
daha əmin oldular ki, insanı yaşadan birbirinə
olan hörmət və sevgidir. Uzun ömür sürüb xoş 
bəxt yaşayanlar ancaq hörmət və sevgi hissi ilə
yaşayanlardır. 

Xatirələrin şirini və acısı olur. Elə xatirə var ki,
onu yada salmaqdan qorxursan. Bilirsən ki, onu
xatırlamaqla gün ərzində əhvalın pozulacaq. Eləsi
də var, onunla yaşayırsan, yaddaşından getməsinə
izn vermirsən və illər ötübkeçsə də, həmin
xatirələr sənə təsəlli olur. 

Beləcə, 2021ci ilin 28 iyun günü Daşkəsən
şəhər S.Vurğun adına məktəbin 1974cü ilin bir
qrup məzununun yaddaşına şirin bir xatirətək
həkk oldu. Necə ki Sergey Yesenin deyirdi:
“Bütün ayrılıqlar, yeni görüşlər vəd edir”.   

Elmar ӘLİYEV – VÜQARLI
RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar

məsələlər şöbəsinin müdir müavini

Bugün o gün idi  arzularımızın, dualarımızın gerçək
ləşdiyi gün...

Nə qədər çətin, məşəqqətli illər ya şa saq da, sonda haqq qalıb
gəldi. Bəlkə də, yuxumuza heç bir dəfə də olsun, görmədiyimiz
Cıdır düzü girəndə hər birimiz hansısa küncə çəkilib ahnalə
çəkmişik, özümüzdən xəbərsiz qəlbimiz qanyaş töküb. Amma
əyilməmişik. Başımızı dik tutub düşmənin gözünün içinə
baxaraq qələbəmizin uzaqda olmadığını diktə etmişik. Dedik və
elə də etdik: Qarabağ Azərbaycandır! Nida!.. 

Elə bu mesajla da hər şeyin əsası qoyuldu – düşmən qorxu,
narahatlıq içində bizim müzəffər ordumuzun gələcəyi günləri
saymağa başladı. Və o gün yetişdi...

Qalib ordumuzun Sərkərdəsi cənab İlham Әliyevin ətrafında
hər birimiz yumruq olduq, dəmir yumruq.

Elə bir yumruq ki, düşmənin başını əzdi, belini bükdü. Bir
vaxt bərkbərk tutuşub yallı gedən əlləri dibindən qıran, yallı
yaylığını yas dəsmalına çevirən yumruq! Bir də çətin ki, yallı
gedələr, bir vaxt yad torpağında şənlik edənlər.

Çünki bu qalibiyyət yalnız döyüş meydanında qazanılmadı.
Qalib Ali Baş Komandan öz gücü, qüdrəti ilə bütün dünyaya səs
saldı. Səlist nitqi, hər kəslə öz dilində danışmağı – bir sözlə, hər
şeyi öz üzərinə götürdü – həm komandan oldu, həm jurnalist,
həm siyasətçi...

Bu qədər əziyyətin bəhrəsini görmək də bir başqa, ifadəolun
maz hisslər yaratdı hər birimizdə. Hamımız əyləşdik televizorun
qarşısında. Və səssiz, hərəkətsiz izlədik. Qürurla, fəxarətlə,
böyük zövqlə.

Dilimizdə əzbərə çevrilən "Qara bağda, Şuşada keçirək bu
günləri, o torpaqlarımızda səslənsin Xanın səsi” kəlmələri
həqiqətə çevrildi o gün...

Bu, yalnız qələbə festivalı deyildi, həm də ölkəmizdə yaşayan
millətlərin birliyinin bariz nümunəsi idi.

Həm də o gün bir müdrik atanın oğluna etdiyi vəsiyyətin
gerçəkləşdiyi gün idi. Festivalın hər bir saniyəsi bizi bizdən alıb
göyün yeddinci qatına aparırdı; gözlərimiz yaşla dolmuşdu o
gün. Amma artıq bu göz yaşları kədərdən yox, sevincdən,
fəxarətdən süzülürdü yanaqlarımızdan. Göz yaş la rı mız müqəd
dəs suya çevrildi. Çünki həmin göz yaşlarında neçəneçə şəhid,
qazi analarının sevinc göz yaşları vardı. O göz yaşlarında
şəhidlərimizin ruhunun rahatlığı vardı. Artıq yalnız se vincdən
ağlayacağıq. İndi bütün dünya bizdən danışır. Bütün dünya
bizim qüdrətimizin, gücümüzün şahidi oldu.

Yaşasın Azərbaycan Ordusu! 
Yaşasın Ali Baş Komandanımız!
Qarabağ Azərbaycandır!

Nicat DİLQӘMLİ
Jurnalist, nmedia.az saytının baş redaktoru

ТЯБРИК ЕДИРИК
Azərbaycan Respublikasının Prezi

denti cənab İlham Әliyevin 23 iyul 2021
ci il tarixli Sərəncamı ilə  Daşkəsən rayon
İcra hakimiyyəti başçısının müavini
Sosialiqtisadi inkişafın təhlili və proq 
nozlaş dırılması şöbəsinin müdiri
Məm mədov Vüqar Xanlar oğlu Dövlət
qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə
“Dövlət qulluğunda fərq lən məyə görə”
medalı ilə təltif edilib.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
baş çısı Әhəd Abıyevin və rayon İcra
hakimiyyətinin kollektivi adından hör
mətli Vüqar müəllimi bu münasibətlə
səmimi qəlbdən təbrik edirik, ona gələcək
fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.
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