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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 Ялийев
ДАШКЯСЯНДАШКЯСЯН

Bölgədə gedən prosesləri və son hadisələri nəzərə alaraq biz öz hərbi xərclərimizə də yenidən baxmalıyıq. İstisna edilmir
ki, Ermənistan onlara vurulmuş böyük zərbədən və məruz qaldığı vəziyyətdən istifadə edərək, bundan bəhanə düzəldərək
növbəti təxribata əl atsın. Onu da bildirməliyəm ki, mənə verilən operativ məlumata görə, Qarabağ bölgəsində Azərbaycan və
Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində Ermənistan tərəfindən fəallaşma müşahidə olunur. Azərbaycan Ordusu vəziyyətə tam
nəzarət edir və bundan sonra da nəzarət edəcək. İstisna edilmir ki, yeni təxribatlar törədilə bilər. Ona görə biz həm hərbi xərc 
lərimizə yenidən baxmalıyıq və xüsusilə, gələn ilin büdcəsində orduya nəzərdə tutulan xərclər ordumuzun təminatını tam gör
məlidir. Mən demişəm, ordumuzun inkişafı üçün nə qədər lazımdırsa, o qədər də vəsait ayrılacaq. Verilən bütün tapşırıqlar
yerinə yetirilməlidir. Əminəm ki, ilin sonuna qədər biz öz məqsədimizə çatıb bu ili də uğurla başa vuracağıq. 

İLHAM ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ

BAKI ŞƏHƏRİ, 15 İYUL 2020Cİ İL 

• İyunun 1də Asiya İnkişaf Bankının təşəbbüsü ilə Prezident İlham Əliyevlə bu bankın rəhbərləri
arasında videokonfrans keçirilib.
• İyunun 3də Prezident İlham Əliyev  Tərtər rayonuna səfərə gəlib, Tərtərdə Dövlət Rəmzləri
Muzeyinin, BurucGülabatlıXoruzluKəbirliBayandurluQaradağlı avtomobil yolunun, Tərtər
Olimpiya İdman Kompleksinin, “Tərtər” elektrik yarımstansiyasının və “Azərxalça” Açıq Səhm
dar Cəmiyyətinin Tərtər filialının açılışlarında iştirak edib.
• İyunun 3də Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonunun ərazisindəki “N” saylı hərbi hissədə olub.
• İyunun 3də Prezident İlham Əliyev Ağcəbədi rayonuna səfərə gəlib, Ağcabədidə “ASAN Həyat”
kompleksinin açılışında, Ağcabədidə taxıl biçininə başlanması, Ağcabədi şəhərinin içməli su
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin istismara verilməsi və yenidən qurulan “Ağcabədi2” elek
trik yarımstansiyasının istifadəyə verilməsi mərasimlərində iştirak edib.
• İyunun 9da  Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə üç modul
tipli xəstəxananın açılışı olub
• İyunun 11də Prezident İlham Əliyev Bakının Xətai rayonunda “Azərenerji”nin “Əhmədli” yarım
stansiyasının açılışında iştirak edib.
• İyunun 16da Prezident İlham Əliyevlə “Microsoft” şirkətinin vitseprezidenti və digər nü
mayəndələri arasında videokonfrans keçirilib.
• İyunun 17də Prezident İlham Əliyevlə Dünya Bankının yeni vitseprezidenti və digər nü
mayəndələri arasında videokonfrans keçirilib.
• İyunun 18də Prezident İlham Əliyev Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin videokonfrans formatında
sammitində iştirak edib.
• İyunun 22də Prezident İlham Əliyev Bakının Neapol küçəsindəki yerüstü piyada keçidinin
açılışında iştirak edib.
• İyunun 24də Prezident İlham Əliyev Gəncə şəhərinə səfərə gəlib, Gəncədə tikinti materialları
istehsalı zavodunun,  Gəncə şəhərində modul tipli xəstəxananın açılışlarında iştirak edib, Gəncə
şəhəri ərazisində Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) tərəfindən inşa edilən yaşayış kom
pleksinin tikintisi ilə tanış olub.
• İyunun 24də Prezident İlham Əliyev Samux rayonuna səfərə gəlib.
• İyunun 25də Prezident İlham Əliyev Mingəçevir şəhərinə səfərə gəlib, “Azərbaycan” İstilik Elek
trik Stansiyasının əsaslı yenidənqurulmasından sonra istifadəyə veriliməsi mərasimdə iştirak edib.
• İyunun 25də Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin "N" saylı hərbi hissəsinin açılışında
iştirak edib.
• İyunun 29da Prezident İlham Əliyev İçərişəhərin bir hissəsində aparılan bərpakonservasiya
işləri ilə tanış olub.
• İyunun 30da Prezident İlham Əliyev və Ümumdünya Turizm Təşkilatının Baş katibi arasında
videokonfrans keçirilib.
• İyulun 2də Azərbaycan, Əfqanıstan və Türkmənistan prezidentlərinin videokonfrans vasitəsilə
görüşü keçirilib.
• İyulun 6da Prezident İlham Əliyev Bakının Xətai rayonunda koronaviruslu xəstələrin müalicəsi
üçün nəzərdə tutulan modul tipli hospitalın açılışında iştirak edib.
• İyulun 9da Prezident İlham Əliyev Bakının Nizami rayonunda “Azərenerji” ASCnin yenidən
qurulan “8ci km” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib.
• İyulun 13də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib.
• İyulun 15də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2020ci ilin birinci yarısının
sosialiqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib
• İyulun 16da Prezident İlham Əliyev “Böyükşor” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib.
• İyulun 21də Prezident İlham Əliyev Bakıda şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə mənzillərin və
avtomobillərin təqdim olunması mərasimində iştirak edib.
• İyulun 23də Prezident İlham Əliyevin yanında su təsərrüfatının vəziyyətinə həsr olunmuş vide
oformatda müşavirə keçirilib.
• İyulun 29da Prezident İlham Əliyev Qobustan rayonuna səfərə gəlib, Qobustanda koron
aviruslu xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan modul tipli xəstəxananın açılışı olub.
• İyulun 29da Prezident İlham Əliyev İsmayıllı, Balakən, Şəki və Qəbələ rayonlarına səfərə gəlib
və bir sıra açılışlarda iştirak edib.
• İyulun 30da Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə ölkəmizə yeni təcili tibbi yardım avtomobilləri gətirilib.
• Avqustun 4də Prezident İlham Əliyev Yasamal rayonunda salınacaq meşə tipli yeni parkda
görüləcək işlərlə tanış olub.
• Avqustun 6da Prezident İlham Əliyev koronavirusla mübarizə sahəsində görülən tədbirlər və
sosialiqtisadi vəziyyətlə bağlı videoformatda müşavirə keçirib.
• Avqustun 10da Prezident İlham Əliyev “Qarabağ” yatağının dayaq blokunun dənizə yola salın
ması mərasimində iştirak edib.
• Avqustun 12də Prezident İlham Əliyev Bakıya gətirilmiş “LEVC TX” modelli yeni “London
taksi”ləri ilə tanış olub.
• Avqustun 21də Prezident İlham Əliyev 330/220/110 kilovoltluq “Qobu” elektrik yarımstan
siyasının tikintisi ilə tanış olub.
• Avqustun 24də Prezident İlham Əliyev Faiq Qürbətovu Biləsuvar, Elmir Bağırovu isə Saatlı rayon
icra hakimiyyətlərinin başçısı vəzifələrinə təyin olunmaları ilə əlaqədar videoformatda qəbul edib.
• Avqustun 26da Prezident İlham Əliyev Buzovnada yenidən qurulan yataqxana binasının,
Bakının Qala qəsəbəsində 216 nömrəli tam orta məktəb binasının və Suraxanı rayonundakı Sət
tar Bəhlulzadə adına Mədəniyyət Evinin açılışında iştirak edib.
• Avqustun 27də DBMİnin rektoru Anatoli Torkunovun 70 illik yubileyi münasibətilə “Rossiya
24” və “Rossiya1” telekanallarında Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi yayımlanıb. 
• Avqustun 31də Prezident İlham Əliyev koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün modul tipli
növbəti hospitalın açılışında videoformatda iştirak edib.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ: “ßËÁßÒÒß, ÑÎÑÈÀË ËÀÉÈÙßËßÐÈÍ ÈÚÐÀÑÛ ÁÓÍÄÀÍ ÑÎÍÐÀ ÄÀ ÄÀÂÀÌ ÅÒÄÈÐÈËßÚßÊ.
ÁÈÇÈÌ ÑÈÉÀÑßÒÈÌÈÇÈÍ ßÑÀÑ ÌßÑßËßÑÈ ÅËß ÁÓÄÓÐ. ÏÀÍÄÅÌÈÉÀ ÄÞÂÐÖ ÁÈÐ ÄÀÙÀ ÝÞÑÒßÐÄÈ ÊÈ, ÁÈÇ ÁÓ ×ßÒÈÍ ÄÞÂÐÄß

Äß ÁÓ ÑÈÉÀÑßÒÄßÍ ÊßÍÀÐÀ ×ÛÕÌÛÐÛÃ Âß ÝßËÈÐËßÐÈÌÈÇÈÍ ÀÇÀËÌÀÑÛÍÀ ÁÀÕÌÀÉÀÐÀÃ, ÁÖÒÖÍ ÑÎÑÈÀË ËÀÉÈÙßËßÐ
ÀÐÒÛÃËÀÌÀÑÛ ÈËß ÈÚÐÀ ÅÄÈËßÚßÊ Âß ÁÖÒÖÍËÖÊÄß ÄÅÉß ÁÈËßÐßÌ ÊÈ, ÁÓ ÈË ÁÓ ÁÀÕÛÌÄÀÍ ÐÅÊÎÐÄ ÝÞÑÒßÐÈÚÈÄÈÐ”.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin
“Daşkәsәn dәmir filizi yatağının istismara verilmәsi ilә bağlı tәdbirlәr haqqında”

SƏRƏNCAMI 

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

1. Daşkәsәn dәmir filizi yatağının istismara verilmәsi ilә әlaqәdar ilkin qiymәtlәndirmә sәnә
dinin hazırlanması mәqsәdilә “Azәrbaycan Respublikasının 2020ci il dövlәt büdcәsindә dövlәt
әsaslı vәsait qoyuluşu (investisiya xәrclәri) üçün nәzәrdә tutulan vәsaitin bölgüsü”nün 1.64cü
bәndindә göstәrilmiş mәblәğdәn “AzerGold” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәtinә 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 Azәrbaycan Respublikasının 2021ci il dövlәt
büdcәsi layihәsindә dövlәt әsaslı vәsait qoyuluşu xәrclәrinin bölgüsündә bu Sәrәncamın 1ci
hissәsindә göstәrilәn işlәrin başa çatdırılması üçün zәruri olan maliyyә vәsaitini nәzәrdә tutsun.

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

5. Bu Sәrәncam imzalandığı gündәn qüvvәyә minir.
İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 avqust 2020ci il.



İyulun 2də Daşkəsən rayon İcra ha 
ki miy yə tinin başçısı Əhəd Abıyevin
sədrliyi ilə Daşkəsən rayonu əra zi 

sin də koronavirus infeksiyasına qarşı
görü lən tədbirlər barədə Qərargah üzv lə 
ri nin növbəti iclası keçirilib.

Qərargahın sədri Əhəd Abıyev iclasda

Daş kə sən rayonunda COVİD19 pan

demiyasına qarşı görülən genişmiqyaslı işlər

barədə ətraflı məlumat verib. 

O, çıxışında vurğulayıb:

 Hazırda Daşkəsən rayonunda koron

avirus infeksiyası ilə bağlı xüsusi operativ

qərargah fəaliyyət göstərir. Operativ qərar

gahın köməkliyi ilə koronavirusla bağlı

karantin rejiminin tələblərinə, dövlətin zəruri

bildiyi bütün tələblərə, tapşırıq və tövsi yə 

lərə uyğun addımlar atılır.

Rayon ərazisində qabaqlayıcı tədbirlərə

uyğun olaraq ictimai yerlərdə sanitardez

infeksiya işləri mütəmadi aparılmalı, ha

belə bütün yaşayış məntəqələri üzrə təşkil

olunmuş mobil qruplar vasitəsilə xüsusi

karantin rejiminin qaydaları ilə bağlı əhali

arasında geniş maarifləndirici və izahedici

işlər bundan sonra da davam etdirilmə

lidir. 

Əhəd Abıyev qeyd edib ki, iyulun 1də

Prezident cənab İlham Əliyevin tapşırığına

əsasən Baş Nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə

Operativ Qərar

gahın geniş tərki

bli respublika

videomüşavirəsi

keçirilib. Mü 

şavirədə Azərbay 

can Res publikası

P r e  z i d e n t i n i n

köməkçisi Zeynal

Nağdəliyev, Dax

ili İşlər naziri Vi

layət Eyvazov,

Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli

Nağıyev, Baş Prokuror Kamran Əliyev,

şəhər və rayonların icra haki miy yətlərinin

baş çı la rı, polis şöbələrinin rəis ləri, pro ku 

rorları, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin

yerli şöbələrinin

rəisləri iştirak ed

iblər. Müşavirədə

əsa sən sərtləş di 

ril miş xüsusi

karantin rejimi

tətbiq edilməyən

şəhər və rayon

larda sanitar

e p i d e  m i o l o j i

və ziy yət, koro 

navirus infek 

siyasına qarşı görülən qabaq la yıcı tədbirlərin

icra və ziyyəti müzakirə olunub və əhali

tərəfindən sanitargigi ye nik qaydalara riayət

edil məsi üçün nəzarətin bir daha da

gücləndirilməsi nə ehti yac olduğu bil di ri lib.

Baş Nazir hörmətli Əli Əsədov rayonlardakı

vəziyyətlə bağlı dəqiq statistikanın aparılma 

sı nın, yoluxmanın daha çox qeydə alındığı

yerlərdə nəzarətin, dezinfeksiya və koron

avirus xəs tələri üçün ayrılmış xəstəxanalarda

işlərin da ha da gücləndirilməsinin vacib

liyini diqqətə çatdırıb, verilən tapşırıqların

vaxtında və qüsursuz icra olunmasını

tapşırıb.

Əhəd Abıyevin çıxışından sonra

müşavirdə rayon İcra hakimiyyəti başçısının

müavini Namiq Süleymanov, rayon İcra

hakimiyyəti başçısı apara tı nın Ərazi

idarəetmə və yerli özünüidarəetmə or qanları

ilə iş şöbəsinin müdiri Meydanəli Yol çuyev,

rayon Polis şöbəsinin rəisi Azay Ağa yev,

prokuror Maarif Hüseynov, rayon mərkəzi

xəstəxanasının direktoru Mirzəkərim

Tağıyev, Qeydiyyat şöbəsinin müdiri Cey

hun Qurbanov və Statistika idarəsinin rəis

müavini Dürdanə Həsənova çıxış edərək

COVİD19 pandemiyasına qarşı Daşkəsən

rayonunda görülən tədbirlərin icra vəziyyə

tini müzakirə ediblər.     

İclasın sonunda rayonun yaşayış məntəqə 

lə rin də xüsusi karantin rejiminin tələblərinə

riayət olunması, əhali arasında müayinələrin

davam et di rilməsi,  mobil qruplar və xüsusi

təbliğat vasitələrindən istifadə etməklə əhali

arasında maarif lən dirilmə işlərinin gü

cləndirilməsi, banko mat ların, terminalların,

əhalinin kompakt toplaşdığı bütün yerlərin,

həmçinin küçələrin dezinfeksiya edilməsinə

nəzarətin artırılması ilə bağlı qərar qəbul ol

unub və aidiyyəti qurumların rəhbərlərinə

müvafiq tapşırıqlar verilib.

Elmar ƏLİYEV
Daşkəsən RİHBAda İctimaisiyasi

və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini

İ yulun 4də Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyevin rəhbərliyi ilə İcra  hakimiyyətində
yaradılmış operativ qərargahın üzvləri koronavirus

(COVİD19) pandemiyasının Daşkəsən rayonu ərazisində yayıl
masının qarşısının alınması və Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin müvafiq qərar və sərəncamlarına əsasən infeksiyaya
qarşı mübarizə tədbirlərinin tətbiq olunmasına nəzarəti həyata
keçirmək məqsədilə növbəti reyd keçirib. 

Daşkəsəndə fəaliyyət göstərən Operativ Qərargah tərəfindən

ərazilər üzrə tərkibinə İHB aparatının, İHBnin İƏD üzrə nümayəndə

liklərin, hüquqmühafizə orqanlarının əməkdaşları, idarə, müəssisə

və təşkilatların nümayəndələri, bələdiyyə işçiləri, YAP rayon təşki

latının fəalları, ictimaiyyət nümayəndələri və könüllülərdən ibarət ol

maqla 46 mobil qrup yaradılıb.

Reyd əsasən şəhərin mərkəzi küçə və meydanlarını,  avtovağzal və

mərkəzi bazar ərazisini, ictimaiiaşə obyektləri və ictimai nəqliyyat

vasitələrini əhatə edib.

Əhali ilə söhbət zamanı İcra başçısı Əhəd Abıyev Prezident cənab

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə koronavirus xəstəliyinin əhalinin

sağlamlığına vura biləcək zərərin qarşısının alınması üçün bütün

zəruri tədbirlərin vaxtında görüldüyünü diqqətə çatdırıb. O bir daha

vətəndaşları gigiyenik tələblərə ciddi əməl etmələrinin, tibbi

qoruyucu vasitələrdən, maska və əlcəklərdən müntəzəm istifadə ol

unmasının, sosial məsafənin gözlənilməsinin, əsasən, bankların və

ticarət obyektlərinin qarşısında xüsusi işarələnmiş yerlərdə dayanıb

növbə gözləməyin vacibliyini qeyd edib.

Reyd ərzində 30a yaxın iaşə və ticarət obyektinə baş çəkilib,

vətəndaşlar və obyekt sahibləri tərəfindən koronavirus infek

siyasının profilaktikasına dair metodik göstərişlərə riayət olun

masına, əlcək və maskalardan istifadə edilməsinə diqqət yetirilib.

Küçə ticarətinə son qoyulması, antisanitar yaradan halların təkrar

lanmaması üçün xəbərdarlıqlar olunub. Nazirlər Kabineti yanında

Operativ Qərargahın qərarlarına qeydşərtsiz tabeçilik, o cümlədən

tibbi maskalardan istifadə və sosial məsafənin qorunmasına dair

tapşırıqlar verilib. 

Reyd zamanı 1 ticarət obyektinin sahibi  və 2 vətəndaş qərarların

məsuliyyətindən yayındığına görə cərimələnib, 12 vətəndaşa, 3 ticarət

obyektinə, 2 bərbərxanaya xəbərdarlıq edilib.

Rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyevin çağırışını

rəğbətlə qarşılayan sakinlər koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə

Prezident cənab İlham Əliyevin vaxtında qəbul etdiyi qərarları

alqışladıqlarını, karantin dövründə həm dövlət tərəfindən, həm də

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aztəminatlı ailələrə göstərilən maddi

və mənəvi qayğıya görə minnətdarlıq ediblər, karantin rejiminin

tələblərinə bundan sonra da əməl edəcəklərinə söz veriblər.

Görüş və marrifləndirici söhbətlər zamanı 100dən artıq şəhər

sakininə tibbi maskalar paylanıb. 

Reydlər rayonda mütəmadi olaraq davam etdirilir.

Vüqar MƏMMƏDOV
Daşkəsən RİHBAnın İnformasiya təminatı və

təhlil sektorunun müdiri

D aşkəsən Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən
iyunun 10da ümumtəhsil müəssisələrinin 9cu
siniflərində təhsil alan şagirdlər üçün buraxılış

imtahanı, ümumi orta təhsil bazasından orta ixtisas təh
sili müəssisələrinə sənəd verən əvvəlki illərin məzunları
üçün qəbul və eləcə də 11ci sinifdə tədris dili başqa
dildə təhsil alan şagirdlər üçün Azərbaycan dili imta
hanı, iyulun 2də ümumi (9 illik) və tam (11 illik) orta
təhsil səviyyəsi üzrə növbəti buraxılış (qəbul) imtahanı
və iyulun 10da isə  əvvəlki illərin məzunları üçün IV
ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul im
tahanının 1ci mərhələsi, həmçinin V ixtisas qrupu və
tam (11 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili
müəssisələrinə qəbul imtahanı, ali və ya orta ixtisas təh
sili müəssisələrinin müsabiqəsində buraxılış imta
hanında verdiyi xarici dildən fərqli dil üzrə iştirak
etmək istəyən cari ilin məzunları üçün əlavə xarici dil
imtahanı xüsusi sosial izolyasiya qaydalarına riayət et
məklə keçirilib. 

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Əhəd

Abıyevin müvafiq sərəncamları ilə imtahan keçirilən bi

naların mühafizəsi, həmçinin səhiyyə xidmətinin həyata

keçirilməsi üçün təcili tibbi yardım briqadasının və yanğın

söndürən avtomobillərin xidməti təşkil olunub.

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən buraxılış və qəbul

imtahanlarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuş Daşkəsən

şəhər İ.Nəsimi adına 1 və A.Mürsəlov adına 2 nömrəli tam

orta məktəblərin foye, dəhliz, imtahan otaqları dezinfeksiya

edilib, sanitar qovşaqlarında axar su təmin olunub,

tövsiyələrə uyğun təmizlik işləri aparılıb.

İmtahana buraxılış zamanı şagirdlərin və məzunların

toplaşdığı yerlərdə 2 metrlik ara məsafəsinin nişanları çək

ilib. Kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması

məqsədilə imtahan iştirakçıları üçün imtahan binasına müx

təlif daxilolma vaxtları müəyyən edilib.

İştirakçılar imtahana tibbi maska ilə gəliblər. Ehtiyat təd

birləri çərçivəsində imtahan binasına daxil olan işti

rakçıların məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən

hərarətləri yoxlanılıb, zəruri dezinfeksiyaedici vasitələrdən

istifadə edilib.

İmtahanlar Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin əmək

daşlarının və aidiyyəti üzrə digər məsul şəxslərin nəzarəti

ilə COVİD19 infeksiyası ilə bağlı xüsusi karantin reji

minin bütün qaydalarına riayət etməklə keçirilərək yekun

laşmışdır.

Zaur MƏMMƏDOV
Daşkəsən Rayon Təhsil 

Şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev və
Birinci vitseprezident Mehriban

xanım Əliyevanın tapşırıq və
göstərişlərinə uyğun olaraq Daşkəsən
rayon  İcra hakimiyyəti tərəfindən xüsusi
karantin rejimi dövründə rayon
ərazisində koronavirus (COVID19) pan
demiyasına qarşı mübarizə çərçivəsində
kompleks tədbirlər həyata keçirilir. 

Prezident cənab İlham Əliyevin humanist

siyasətinə, atdığı addımlara və Birinci vitse

prezident Mehriban xanım Əliyevanın

tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq

Daşkəsəndə birlik və həmrəyliyə çağıran

müxtəlif sosial kampaniyalar təşkil edilir, in

sanlara maddi dəstək olunur.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin

tabeliyində olan texnikalar vasitəsi ilə

Daşkəsən şəhərinin

küçələrinin yuyulması

qrafik əsasında davam

etdirilir. Bu proses ray

onun bütün əsas və

məhəllə  yollarını

əhatə edir.

Daşkəsəndə yüzlərlə

yaşayış binasında, o

cümlədən bütün inzi

bati binalarda, ticarət

obyektlərində, meh 

man xanalarda, bazar

və avtovağzal əra zi sin 

də, bankomat və ödə niş

terminallarında, şəhərin bütün kü çələrində,

dayana caq larda, kənd

və qəsəbələrdə dezin

feksiya işləri görülüb.

Dezinfeksiya işləri

Daşkəsən şəhəri ilə

yanaşı, rayonun digər

qəsəbə və kəndlərində

də aparılır. Eyni za

manda mobil qrupların

və könüllülərin yaxın

dan dəstəyi ilə  tibbi

profilaktik və

dezinfeksiyaedici təd

birlərin təbliğatı

mütəşəkkil qaydada həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

cənab Əli Əsədovun 16 mart 2020ci il tar

ixli məktubunun icrası ilə əlaqədar koron

avirus infeksiyasına

qarşı mübarizənin

təşkil edilməsini təmin

etmək məqsədilə

Daşkəsən Rayon İcra

Hakimiyyətində vətən

daşların qrup və fərdi

surətdə qəbula gəl 

mələri təxirə salınaraq

görüşlərin keçi ril məsi

müvəqqəti olaraq məh

dudlaşdırılıb, yerlərdə

səyyar görüşlərin

keçirilməsi təxirə

salınmışdır.

Hazırda rayon sakinləri tərəfindən

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin rəhbər

liyinə və məsul şəxslərinə internet üzərindən

və telefon rabitəsi ilə müraciətlərin edilməsi

üçün İcra hakimiyyətinin rəsmi saytında və

facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində

yerləşdirilmiş əlaqə vasitələri təqdim

edilmişdir. Vətəndaşlar həmin elektron va

sitələr və telefon rabitəsi ilə əlaqə saxlaya

bilirlər.

Vətəndaş müraciətlərinin elektron və tele

fon vasitəsilə qəbul edilməsi üçün məsul

şəxslər müəyyənləşdirilmişdir. 

Rayon sakinləri müraciətlərini 022215

4847; 0222155159 telefon nömrələri ilə

yanaşı, Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin

rəsmi saytındakı elektron müraciətlər

bölməsindən (www.dashkesenih.gov.az) və

rəsmi email (mail@dashkesenih.gov.az)

vasitəsilə də ünvanlaya bilirlər. 

Koronavirus infeksiyası ilə bağlı Daş 

kəsən rayon İcra hakimiyyəti başçısı yanında

yaradılmış Operativ Qərargah Azərbaycan

Respublikası Prezidenti Administrasiyasın

dan və Nazirlər Kabineti yanında Operativ

Qərargahdan gündəlik daxil olan tapşırıq və

tövsiyələrə uyğun olaraq Daş kə sən rayonu

ərazisində mövcud vəziyyəti nəzarətdə

saxlayır.

Orxan HƏSƏNOV
Daşkəsən RİHBnin İctimaisiyasi

və humanitar məsələlər
şöbəsinin baş məsləhətçisi

İ yulun 9da xeyriyyə aksiyası çərçivəsində Respublika Vet
eranlar Təşkilatının nümayəndəsi İsmayıl İsmayılov ilə
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin məsul işçisi Elmar

Əliyev Daşkəsən rayonunda yaşayan İkinci Dünya müharibəsi

veteranı 94 yaşlı Əhmədov İdris Kərəm oğlunun evində qonaq
olublar, ona ərzaq məhsullarından ibarət sovqat veriblər.

Məlumat üçün qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Müharibə,
Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranlar Təşkilatı koronavirus (COVID
19) infeksiyasının Azərbaycanda yayılmasının qarşısının alınması
məqsədilə ölkə rəhbərliyi tərəfindən reallaşdırılan genişmiqyaslı təd
birlər çərçivəsində “Biz birlikdə güclüyük!” çağırışına əsasən Böyük
Vətən müharibəsi veteranlarına dəstək olmaq məqsədi ilə ərzaq
yardımı paylayır. 

Veteranla görüşdə ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminə
ciddi əməl olunması, zərurət yaranmadan digər şəxslərlə təmasda ol
maması və virusun yayılmasının qarşısının alınmasına dəstək olacaq
şəxsi gigiyenik qaydalara əməl etməyin vacibliyi vurğulanıb.

Sonda Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı
Qüvvələr Veteranlar Təşkilatının sədri generalpolkovnik Tofiq
Ağahüseynovun məktubu İdris Əhmədova çatdırılıb.

Elmar ƏLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi və humanitar

məsələlər şöbəsinin müdir müavini
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Avqustun 5də YAP Daşkəsən rayon
təşkilatının yeni qərargah binasının
iclas zalında Yeni Azərbaycan Par

tiyasının Lideri, Prezident cənab İlham
Əliyevə və Milli Ordumuza YAP rayon təşk
ilatının fəallarından ibarət yerlərdə dəstək
qruplarının yaradılması ilə bağlı müşavirə
keçirilib. Müşavirədə Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev, YAP
Daşkəsən rayon təşkilatının sədri Meydanəli
Yolçuyev, YAP rayon təşkilatının İdarə Heyə
tinin üzvləri və partiya fəalları iştirak edi
blər. 

Müşavirə zamanı Nazirlər Kabineti yanın da
Operativ Qərargah tərəfindən müəyyən edilmiş
bütün sosial izolyasiya qaydalarına riayət edilib.

Müşavirəni Əhəd Abıyev giriş nitqi ilə açıb.
O, çıxışında vurğulayıb: “Möhtərəm Prezident
cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı
nəticəsində bu gün Daşkəsən ra yo nunda sabitlik
olmaqla ölkənin bütün sahələrində olduğu kimi
rayonumuz da özü nün inkişaf dövrünü yaşayır.
Belə uğurlarla yanaşı çox təəssüf ki, ölkədəki
inkişafa, sabitliyə məkrli niyyətləri ilə maneçilik
törədib iqtidara qarşı təxribatyönümülü şayiələr
yaymaqla qarşıdurma yaratmaq istəyən bəzi ün
sürlər vardır. Belə şərəfsiz hərəkətlər edənlərə
qarşı YAP fəalları və rayon ictimaiyyəti barışmaz
mübarizə aparmaqla, tədbirlər görəcəkdir.
Bildiyiniz kimi Daşkəsən rayonunun ermənilərlə
həmsərhəd olan cəbhə bölgəsinə yaxın
ərazilərində təhlükəsizliyin, asayişin qorunması
xüsusilə vacib olmaqla, rayon ərazisində qa

nunazidd hərəkətlər yolverilməzdir”.
Çıxışının sonunda Əhəd Abıyev deyib:

“Daşkəsənlilər hər zaman Ulu Öndər Heydər
Əliyevin ideyalarına və bu ideyaları bu gün
yaradıcılıqla yüksək səviyyədə davam etdirən
Prezident cənab İlham Əliyevin siyasətinə son
suz inam, sədaqət nümayiş etdirirlər. Biz,
daşkəsənlilər möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin koronavirus pandemiyasının
dünyanı cənginə aldığı bugünkü ağır şəraitdə də
ölkəmizin inkişafı naminə bütün sahələrdə, o
cümlədən Dağlıq Qarabağ probleminin həlli is
tiqamətində apardığı uğurlu siyasətini və diplo
matiyasını hamılıqla dəstəkləyirik ”.

Daha sonra YAP Daşkəsən rayon təşkilatının
sədri Meydanəli Yolçuyev çıxış edərək YAP
Mərkəzi Aparatından verilən tap şı rıq la rın icrası
ilə bağlı təşkilati məsələləri diqqətə çatdırıb.
Bildirib ki, Prezident cənab İlham Əliyevin
siyasətinə və Milli Ordumuza dəs tək lə bağlı
Daşkəsən rayonunun bütün yaşa yış mən
təqələrindən olan YAP partiya fəa lından ibarət
qruplar təşkil edilib, gündəlik görüləcək işlər
təhlil ediləcəkdir. 

Elmar ƏLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi

və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini
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Koronavirus pandemiyası ilə bağlı
Daşkəsəndə əhalinin maari
fləndirilməsi və məlumatlandırıl

ması istiqamətində sosial məsuliyyət
tədbirlərini davam etdirilir.  Koronavirusla
mübarizənin səmərəliliyi nin artırılması,
əhalinin təlaşa düşməməsi və sadə gigiyenik
qaydalara riayət etmənin təşviqi məqsədilə
rayonunun bütün yaşayış məntəqələrində
maarifləndirici posterlər (rəsmli divar elanı)
asılıb, flayerlər (hər hansı bir  kampaniyanı
tanıtmaq üçün bir səhifəlik reklam vasitəsi)
paylanıb. 

Təlimat materiallarında 2 metr məsafə saxla
maq, maska taxmaq, əl ilə görüş mə mək,
öskürəndə ağızı tutmaq, ictimai nəq liy yatdan
mümkün qədər istifadə etməmək, ehtiyac ol
madıqda evdən çıxmamaq və digər tövsiyələr
verilir. Parça maskanın hazırlanması və ondan
istifadə qaydaları da təlimatda yer alıb.

Flayerlər əhalinin çoxluq təşkil etdiyi

məkanlarda, küçələrdə, o cümlədən idarə,
müəssisə, təşkilatlarda, həmçinin evlərədə pay
lanıb. 

Məlumatlandırıcı posterlər yaşayış bi
nalarının və iaşə obyektlərinin girişinə, banko
matlara və əhalinin daha çox görə biləcəyi
yerlərə asılıb.

Materialların ərazilər üzrə çatdırılması işləri
mobil qruplar və gənc könüllülər tərəfindən
həyata keçirilib. 

Xüsusi karantin rejimi qaydalarının mər hə 
ləli şəkildə yumşaldılma tədbirlərindən sonra
vətəndaşlarımızın böyük bir hissəsinin
müəyyən olunmuş tələblərə və təcrid töv si 
yələrinə riayət etməməsi və arxayınlaşması
səbəbindən ölkə üzrə COVİD19 infeksiyasına
yoluxanların sayında dinamika mü şa hidə ol
unur. Bununla əlaqədar, Daşkəsən ra yon İcra
hakimiyyətində yaradılmış Operativ Qərargah
yerlərdə nəzarət tədbirlərini daha da gü
cləndirmişdir. Belə ki, mobil qrup lar hüquq

mühafizə orqanlarının nümayəndələri ilə birgə
qida məhsullarının ticarəti ilə məşğul olan ic
timaiiaşə müəssisələrində, müxtəlif ticarət və
xidmət sahələrində tətbiq edilən tələblərə riayət
edilmənin mütəmadi monitorinqlərini aparır,
pozuntu hallarına yol verən qurum və ya cav
abdeh şəxslər barəsində qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş tədbirlər görür.

Əhali arasında dəfn mərasimləri istisna ol
maqla, yas mərasimlərinin keçirilməsinin
qadağan olunması, ictimai yerlərdə sosial
məsafəni gözləmək (insanlar arası məsafə 1,5
2 metr) şərtilə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi
vasitələrdən (tibbi maska, parça maska, respi
rator və s.) istifadənin vacibliyi barədə geniş
təbliğatizahat işləri davam etdirilir.

Elmar ƏLİYEV
Daşkəsən RİHBAda İctimaisiyasi

və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini

P rezident cənab İlham Əliyevin
sosialyönümlü dövlət quruculuğu
nun təmin olunması istiqamətində

apardığı uğurlu siyasət pandemiya
dövründə də insanların sağlamlığını xilas
etməklə yanaşı, xüsusilə ölkə iqtisadiyy
atının bu bəladan az itkilərlə çıxmasına
şərait yaratmışdır. Dövlət tərəfindən
sahibkarlıq subyektlərinə, işsiz qalmış
vətəndaşlara, əhalinin həssas kate
qoriyasından olan şəxslərə yardımlar edilir,
kompleks tədbirlər həyata keçirilir.
Cəmiyyəti həmrəyliyə çağıran Prezident
cənab İlham Əliyevin “Bir birlikdə gü
clüyük!” çağırışına uyğun olaraq müxtəlif
idarə, təşkilat və müəssisələrlə yanaşı,
qeyrihökumət təşkilatları da əhaliyə
dəstək tədbirləri keçirirlər.

İyulun 24də “Səma və Eko” sosialiqtisadi
inkişafa yardım İctimai Birliyi Azərbaycan Res 
publikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şura sının maliyyə
yardımı ilə Daşkəsən rayonunda belə bir sosial
layihə həyata keçirib.

“Pandemiya dövründə Daşkəsən rayonunda
aztəminatlı ailələrə yar dım” adlı layihənin
məqsədi rayonda yaşayan aztəminatlı ailələrə
yardım etmək olub. Layihə çərçivəsində
rayonda yaşayan 50 aztəminatlı ailəyə, xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan, tənha, ahıl şəxslərə
yardımlar paylanılıb. Gündəlik zəruri tələbat
məhsullarından ibarət olan ərzaq bağlamaları
poçt vasitəsi ilə vətəndaşlara çatdırılıb.

“Səma və Eko" İctimai Birliyinin sədri İradə
Həsənova qeyd edib ki, həyata keçirdikləri lay
ihələrdə həmişə aktuallığı və hökumətimizin
prioritetlərini önə çəkiblər: "İctimai birlik olaraq
bu layihəmizlə də çalışdıq ki, cəbhə bölgəsi
Daşkəsən rayonunda COVİD19 pandemiyası
şəraitində yaşayan ehtiyacı olan vətən
daşlarımıza müəyyən qədər də olsa, yardım
edək".

Vüqar MƏMMƏDOV
Daşkəsən RİHBAnın İnformasiya

təminatı və təhlil sektorunun müdiri

“AzerGold” QSC (QSC) Azərbaycan Re
spublikası Prezidentinin 2020ci il 6 avqust
tarixli Sərəncamına uyğun olaraq “Daş kə 
sən” dəmir filizi yatağının yenidən istismara
verilməsi üçün ilkin qiymətləndirmə sənə
dinin hazırlanması işləri çərçivəsində geo 
fiziki tədqiqatlar və geoloji kəşfiyyat işlərinin
icrasına başlayır.

QSCdən bildirilib ki, “AzerGold” tərəfindən
yatağın qiymətləndirilməsi üzrə geoloji kəşfiyyat
proqramı tərtib edilib. Hazırda bütün tari xi ge
oloji məlumatlar toplanaraq rə qəmsallaşdırılır,
xüsusi proqram təminatları vasitəsilə yatağın
ilkin 3 ölçülü geoloji modeli hazırlanır. Proqrama
əsasən, ilkin olaraq ehtiyatlar üzrə resursların təs
diq edilməsi istiqamətində 4 sahəni əhatə edən

32 ədəd buruq quyusunun qazılması nəzərdə tu
tulub. İlkin tədqiqat layihəsi çərçivəsində ümumi
olaraq 21 min metr dərinlikdə buruq qazma
işlərinin icrası planlaşdırılır. 6500 metr həcmində
qazma işlərinin isə cari ildə yekunlaşdırılması
hədəflənir. Bu işlərin yekununda ilkin resurslara
dair məlumatlar bazası formalaşacaq, eləcə də
ehtiyatların artırılması, dəqiqləşdirilməsi və tam
təsdiqi üçün nəticələr təhlil edilərək növbəti kəş
fiyyat proqramları hazırlanacaq. Bütün tədqiqat
işləri müasir yanaşmalara və beynəlxalq standart
ların tələblərinə uyğun şəkildə təcrübəli və
peşəkar heyət tərəfindən icra ediləcək. Geoloji
kəşfiyyat işlərinin yekunu olaraq yatağın geoloji
modelləri tərtib edilərək mövcud resurs və ehtiy
atları beynəlxalq JORC standartlarına uyğun

y e n i d ə n
hesablanacaq, ha
belə hazırda azad
bazar iqtisadiyy
atının tələblərinə
uyğun olaraq iqti
sadi səmərəli he 
sab edilən resurslar
yenidən qiymət 
lən diriləcək.

Qeyd edək ki,
ilkin qiymət lən 
dir mə sənədinin
ha zır lanması istiqamətində aparılan tədqiqatlar
mədənçilik layihələrinin icrasında zəruri addım
lardan hesab olunur. Belə ki, əldə ediləcək

tədqiqat nəticələri
mədənin ilkin re 
surs ları və hasil
edilməsi göz lə ni 
lən ehtiyatları
əsasında layihə
üzrə perspektivləri
və ma liy yə proq 
nozlarını müəyyən
edəcək. Bu mər hə 
lə üzrə uğurlu gös 
təricilər növbəti,
daha təfərrüatlı

araşdırma və tədqiqat mərhələsinə keçməyə və
sosialiqtisadi göstəricilərin dəqiqləşdirilməsinə
xidmət edəcək. Proqram çərçivəsində kəşfiyyat

işlərinin 2021ci ilin birinci yarısında, araş dır 
ma və ilkin qiymətləndirmə üzrə hesabatın hə 
min ilin ikinci yarısında yekunlaşdırılması
nəzərdə tutulub. Sözügedən layihə ilə əlaqədar
ilkin qiymətləndirmə sənədi hazırlandıqdan
sonra dövlətə təqdim ediləcək.

Xatırladaq ki, dövlət başçısı tərəfindən
“AzerGold” QSCyə tədqiqat işlərinin qısa
müddətdə nüfuzlu yerli və xarici məslə hət 
çilər cəlb edilməklə beynəlxalq standartlara
uyğun aparılması tapşırılıb və cari ildə işlərin
icrası üçün ilkin olaraq 3 milyon manat vəsait
ayrılıb. 

“Daşkəsən” dəmir filizi yatağı 1954cü ildən
1994cü ilədək fasiləsiz istismar edilib. 350 mi
lyon ton filiz həcmində hesablanan yataq ehtiy

atlarının 92 milyon tonu məhz bu illər ərzində
hasil olunub. Yatağın yenidən istismarı yerləş 
diyi bölgənin sosialiqtisadi inkişafına müsbət
təsir etməklə yanaşı, dağmədən sə na yesinin,
eləcə də metallurgiyanın ölkənin qeyrineft sek
torunda mövqeyinin güclənməsinə səbəb ola
caq.

Yataqda hasilatın bərpası bir çox sahələrin
tərəqqisinə, regionlarda iş təminatının yax şı laş 
dı rılmasına, yerli şirkətlərin fəaliyyəti üçün yeni
və daha geniş imkanların yaranmasına da öz
əhəmiyyətli töhfəsini verəcək.

Elmar ƏLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi

və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini

Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitseprezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın talassemiya və hemofil

iya, eləcə də leykoz xəstəliyindən əziyyət
çəkənlər üçün qan ehtiyatının yaradılmasına
dəstək çağırışına Daşkəsən rayonun yüzlərlə
sakini yüksək fəallıqla qoşulublar.

Belə ki, Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə
tinin başçısı Əhəd Abıyevin təşkilatçılığı ilə
iyulun 18də rayon mərkəzi xəstəxanasında
qanvermə aksiyası keçirilib. Aksiyada icra
hakimiyyətinin, inzibati ərazi dairələri üzrə nü

mayəndəliklərin, idarə, müəssisə və təşkilat
ların əməkdaşları, Qarabağ müharibəsi veter
anları, habelə sıravi vətəndaşlar, könüllü
gənclər mütəşəkkilliklə iştirak ediblər.

Qanvermə aksiyası ilə bağlı Əhəd Abıyev
deyib: “Daşkəsən rayonunda keçirilən bu
növbəti qanvermə aksiyası eyni zamanda
bütün şəhidlərimizə, o cümlədən şəhid general
mayor Polad Həşimovun əziz xatirəsinə həsr
edilib. Şəhid generalımız Polad Həşimov uzun
müddət Daşkəsən rayonunda yerləşən  “N”
saylı hərbi hissənin komandiri olub. Peşəkar

hərbçi və yüksək in
sani keyfiyyətlərinə
görə generalmayor
Polad Həşimova hələ o
zaman Daşkəsən icti
maiyyətinin, ağsaqqal
və ziyalılarının istəyi ilə
mənim tərəfimdən
Daşkəsənin fəxri
vətəndaşı adı ver
ilmişdir. Bu gün 3
mərasimi keçirilən
şəhid general Polad
Həşimovun, həmçinin

bütün şəhidlərimizin əziz xatirələrini uca tutan
bütün daşkəsənlilər qanvermə aksiyasına
gələrək öz dərin hörmət və ehtiramlarını
bildirirlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət
eləsin, əziz ruhları şad olsun! Bu aksiyanı həy
ata keçirən ElmiTədqiqat Hematologiya və
Transfuziologiya İnstitutu nəzdində Mərkəzi
Qan Bankının bütün kollektivinə öz minnət
darlığımızı bil di ri rik”.

B.Eyvazov adına ElmiTədqiqat Hema
tologiya və Transfuziologiya İnstitutu nəzdində
Mərkəzi Qan Bankının peşəkar həkimləri ak
siyaya könüllü qoşulan insanları əvvəlcə tibbi
müayinədən keçirib. 200 nəfərdən çox
daşkəsənli qan verib. 

Qanvermə aksiyası zamanı Nazirlər Kabineti
yanında Operativ Qərargah tərəfindən müəyyən
edilmiş bütün sosial izolyasiya qaydalarına ri
ayət edilib.

Toplanan qan laboratoriya müayinəsindən
keçirildikdən sonra qan xəstəliklərindən
əziyyət çəkən insanların müalicəsində istifadə
olunacaqdır.

Mirzəkərim TAĞIYEV
Daşkəsən RMX publik 

hüquqi şəxs, direktor

5 iyun “Su təsərrüfatı və meliorasiya
işçiləri günü” peşə bayramı ərə fə sində
Daşkəsən Sukanal Sahəsinin yeni inzi

bati binasının açılışı olub.
Daşkəsən Sukanal Sahəsinin yeni inzibati bi

nasının açılış mərasimində Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev çıxış edib.

O, çıxışında deyib:
– 5 iyun – Su təsərrüfatı və meliorasiya

işçilərinin peşə bayramı münasibətilə başda
“Azərsu” ASCnin sədri hörmətli Qorxmaz
Hüseynov olmaqla, bu sahədə çalışan hər bir
kəsi səmimi qəlbdən təbrik edir, sizlərə möhkəm
cansağlığı, yeniyeni uğurlar arzu edirəm.

Bildiyiniz kimi uzun illər idi ki, Daşkəsən

şəhərinin içməli su təminatı olduqca ciddi prob
lemli bir məsələ idi. 

Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin Daşkəsən rayonuna çox böyük diqqət,
qayğısı və tapşırığı ilə Daşkəsən şəhərinin su və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
layihəsi Dövlət Proqramına daxil edilərək yük
sək səviyyədə həyata keçirildi. 

Hazırda Daşkəsən şəhərinin sakinləri 24 saat
fasiləsiz içməli su ilə təmin olunurlar. Sakinlərin
təmiz, içməli su ilə təmin olunması, onların
məişət şəraitinin yaxşıldırması ilə yanaşı,
əhalinin sağlamlığının qorunmasına da olduqca
müsbət təsir göstərir.

Bu gün bizim üçün iki qat bayramdır. Belə ki,
biz 5 iyun “Su təsərrü
fatı və meliorasiya
işçilərinin peşə
bayramı”nı “Azərsu”
ASCnin Daşkəsən
Sukanal Sahəsinin yeni
inzibati binasının
açılışında qeyd edirik.
Bütün bunlar
möhtərəm Preziden
timiz cənab İlham
Əliyevin Daşkəsən
əhalisinin rifahı və
sağlamlığı üçün
gördüyü çoxşaxəli təd

birlərin nəticəsidir. 
Daşkəsən şəhərinin içməli su təchizatının və

kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasına
görə möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevə və Birinci vitseprezident çox hörmətli
Mehriban xanım Əliyevaya bütün Daşkəsən
rayon əhalisi və ziyalıları adından, şəxsən öz
adımdan dərin minnətdarlığımızı və
təşəkkürümüzü bildiririk.

“Azərsu” ASC 7 №li Sukanal İdarəsinin rəisi
Xaqani Vəliyev isə bildirib ki, Daş kə səndə
əhaliyə yüksək xidmətin göstərilməsi məqsədilə
Daşkəsən Sukanal Sahəsi  üçün yeni inzibati
bina tikilib. Ümumi sahəsi 190 kvadrat metr
olan binada Ulu Öndər Heydər Əliyev guşəsi,
işçi otaqları, İT otağı, iclas zalı, müştərilərin
qəbulu üçün hər cür şərait yaradılıb. İnzibati bi
nanın həyətində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri
aparılıb, fontan qurulub.

Sonda Daşkəsən Sukanal Sahəsinin bir qrup
işçisi Əhəd Abıyev tərəfindən 5 iyun “Su təsər
rüfatı və meliorasiya işçiləri günü” peşə
bayramı və göstərmiş olduqları yüksək peşəkar
lığa görə Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
Fəxri Fərmanı ilə təltif ediliblər.

Bəhman VERDİYEV
Daşkəsən RİHBAnın Sosialiqtisadi

inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması
şöbəsinin böyük məsləhətçisi

ДАШКЯСЯНДЯ ЯЩАЛИЙЯ КОРОНАВИРУСЛА ЯЛАГЯДАР ТЯЛИМАТ ВЯРЯГЛЯРИ
ПАЙЛАНЫБ, ИЪТИМАИ ЙЕРЛЯРДЯН МЯЛУМАТЛАНДЫРЫЪЫ ПОСТЕРЛЯР АСЫЛЫБ

ДАШКЯСЯНДЯ НЮВБЯТИ ГАНВЕРМЯ АКСИЙАСЫ ШЯЩИД
ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛАД ЩЯШИМОВУН ЯЗИЗ ХАТИРЯСИНЯ ЩЯСР ЕДИЛИБ

ДАШКЯСЯНДЯ ЙАП РАЙОН ТЯШКИЛАТЫНЫН ФЯАЛЛАРЫНДАН ИБАРЯТ ЙЕРЛЯРДЯ
ДЯСТЯК ГРУПЛАРЫНЫН ЙАРАДЫЛМАСЫ ИЛЯ БАЬЛЫ МЦШАВИРЯ КЕЧИРИЛИБ

ДАШКЯСЯНДЯ АЗТЯМИНАТЛЫ АИЛЯЛЯРЯ ЙАРДЫМ ПАЙЛАНЫЛЫБ

“АЗЕРЭОЛД” “ДАШКЯСЯН” ДЯМИР ФИЛИЗИ ЙАТАЬЫНДА ЭЕОЛОЖИ КЯШФИЙЙАТ ПРОГРАМЫНЫН ИЪРАСЫНА БАШЛАЙЫБ

ДАШКЯСЯН СУКАНАЛ САЩЯСИНИН ЙЕНИ ИНЗИБАТИ БИНАСЫ ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛИБ



İ yulun 12də Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələri növbəti dəfə təxribata əl ataraq Azərbay

canErmənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində
mövqelərimizi ələ keçirtməyə, artilleriya atəşindən isti
fadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Azərbaycan
Ordusunun həyata keçirdiyi əkstədbirlər nəticəsində
düşmən geri otuzdurulub, onun canlı qüvvəsinə və hərbi
texnikasına ciddi zərər yetirilib. Azərbaycan Ordusunun
əkstədbirləri adekvat xarakter daşıyıb, Ermənistanın
təxribatına qətiyyətli cavab verilib.

Yayılmış videolardan da göründüyü kimi, Azərbaycan
Ordusu Ermənistanın hərbi bölmələrinin mövqeyinə güclü
zərbə endirib, nəticədə düşmənin texnikası və canlı
qüvvəsi məhv edilib. Azərbaycanın beynəlxalq
mövqelərinin daha da güclənməsi, ölkəmizin diplomatik
uğurları, dövlət başçımızın irəli sürdüyü təşəbbüslərin
beynəlxalq arenada əsaslı şəkildə dəstəklənməsi, o cüm
lədən ölkəmizin sədrlik etdiyi Qoşulma Hərəkatının Zirvə
toplantısının geniş rezonans doğurması, Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə BMT Baş Assambleyasının xüsusi iclasının
keçirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi erməni lobbisini,
xarici ermənipərəst dairələri, Azərbaycanı istəməyən
xarici qüvvələri ciddi narahat edir.

Prezident cənab İlham Əliyevin Soçidə “Valday”
Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik iclasının ple
nar sessiyasında, Aşqabadda MDB Dövlət Başçıları
Şurasının məhdud tərkibdə iclasında, Münhen Təhlükəsi
zlik Konfransında Ermənistanın işğalçılıq siyasətini və
faşist simasını ifşa etməsi, dünyanın aparıcı beynəlxalq
qurumlarının ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı ədalətli qərarlar qəbul etməsi xarici

ermənipərəst dairələri və Ermənistan hakimiyyətini ciddi
problemlər qarşısında qoyub.

Ermənistan hərbi bölmələrinin AzərbaycanErmənistan
sərhədində növbəti təxribatı Ermənistan hakimiyyətinin
həm beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini aktual
məsələlərdən yayındıraraq fərqli istiqamətə yönəltmək,
həm də ölkə daxilində müşahidə olunan ciddi gərginliyi
azaltmaq məqsədi güdür.

Bu gün Ermənistanda əhalinin hakimiyyətə etimadının
itməsi ilə əlaqədar dərin böhran yaşanılır. Ciddi sosialiqti
sadi problemlər, korrupsiya, koronavirusla mübarizə
sahəsində saysızhesabsız problemlər, insan hüquq və
azadlıqlarının boğulması, siyasi opponentlərə, azad sözə
qarşı repressiyaların tətbiq edilməsi Paşinyan hakimiyyə
tini çox mürəkkəb duruma salıb.

Azərbaycanla sərhəddə təxribat Paşinyan hakimiyyət
inə xarici düşmən mövzusunu qabartmağa və öz səriştəsiz
idarəçiliyinin yaratdığı problemləri gündəmdən çıxart
mağa hesablanıb. Paşinyan hesab edir ki, xarici təhlükə
qarşısında cəmiyyəti toparlamaq, müxalifəti tərksilah
etmək və hakimiyyətə qarşı formalaşan ciddi təhlükəni
aradan qaldırmaq mümkün olacaq.

Hazırda Ermənistanda vəziyyət olduqca mürəkkəbdir,
hakimiyyətə qarşı müxalifətin vahid cəbhədə birləşməsi
prosesi gedir. Paşinyanın belə təxribatlarla problemi
aradan qaldırmaq cəhdlərinin hər hansı nəticə verəcəyini
düşünmək üçün heç bir əsas yoxdur.

Növbəti dəfə uğursuzluqla üzləşən Ermənistan
hakimiyyəti indi də məsələnin mahiyyətini gizlətməyə,
yalan məlumatlarla beynəlxalq və yerli ictimaiyyəti çaşdır
mağa çalışır. Ermənistan hakimiyyətinin uydurmaları,

ölənlər haqqında  məlumatları gizlətməsi Ermənistan icti
maiyyətində ciddi narazılıq doğurub. Ermənistanda etiraz
aksiyalarına başlanılıb, fəallar sosial şəbəkələrdə Er
mənistan hakimiyyətini ciddi tənqid edirlər. Ermənistan
hakimiyyətinin guya Azərbaycan hərbi bölmələrinin
mövqeyini ələ keçirməsi, yeni yüksəkliklər əldə etməsi
barədə iddialar yalan və dezinformasiyadan başqa bir şey
deyil. Hətta bu ölkənin ictimaiyyəti, fəal sosial şəbəkə is
tifadəçiləri bu kimi iddiaları ironiya ilə qarşılayırlar.

İyulun 12də baş vermiş hadisə Azərbaycan icti
maiyyəti tərəfindən hiddətlə qarşılandı. Sosial şəbəkələrdə
hərbi əməliyyatlara başlamaq, sıravi vətəndaşların topla
naraq cəbhə bölgəsinə getmək, silaha sarılaraq tor
paqlarımızı işğaldan azad etmək kimi çağırışlar səsləndi.
Bu, Azərbaycan cəmiyyətinə vətənpərvərlik hissinin yük
sək səviyyədə olduğunu nümayiş etdirdi. Lakin indi 1990
cı illərin əvvəlləri deyil ki, nizami ordu olmadığına görə
vətəndaşlar öz gücünə torpaqlarımızı müdafiə etmək
məcburiyyətində qalsınlar. 

Arzuolunmaz xaotik təşəbbüslər yalnız düşmənlərimizi
sevindirə, ölkəmiz, silahlı qüvvələrimiz haqqında uydur
malarını daha da genişləndirməyə imkan yarada bilər.
Buna görə də, bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərinin silaha
sarılmaq və cəbhə bölgəsinə getmək çağırışları, ayrıayrı
şəxslərin cəbhə xəttinə yürüş təşkil etmək cəhdləri yolve 
ril məz və qəbulolunmazdır. 

Bu gün Azərbaycan güclü orduya malikdir və Azərbay
can Ordusu Ali Baş Komandanın əmri ilə qarşısına qoyu
lan istənilən vəzifəni yerinə yetirməyə, o cümlədən
torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə hazırdır və buna
qadirdir.
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Daşkәsәn rayon İcra hakimiyyәtinin başçısı Əhәd
Abıyev başda olmaqla rayon İcra hakimiyyәtinin kollektivi
RİHBAnin böyük mütәxәssisi Şahnaz Tağıyevaya
NƏNƏSİ İSMAYILOVA GÜLƏNBƏR QƏŞƏM QIZININ 
vәfatından kәdәrlәndiklәrini bildirir, mәrhumun ailәsinә
vә yaxınlarına dәrin hüznlә başsağlığı verir, Allahdan
rәhmәt dilәyirlәr. 

***
Daşkәsәn rayon İcra hakimiyyәtinin başçısı Əhәd

Abıyev başda olmaqla rayon İcra hakimiyyәtinin kollektivi
RİHBAnin İnformasiya tәminatı vә tәhlil sektorunun
müdiri Vüqar Mәmmәdova

DAYISI ƏZİZOV VİLAYƏT QAFAR OĞLUNUN
vәfatından kәdәrlәndiklәrini bildirir, mәrhumun ailәsinә
vә yaxınlarına dәrin hüznlә başsağlığı verir, Allahdan
rәhmәt dilәyirlәr. 

***
Daşkәsәn rayon İcra hakimiyyәtinin başçısı Əhәd Abıyev

başda olmaqla rayon İcra hakimiyyәtinin kollektivi RİHBnin
Daşkәsәn şәhәr İƏDÜ nümayәndәsi Nüsrәt Vәliyevә 

ANASI VƏLİYEVA FATMA ADIGÖZƏL QIZININ 

vәfatından kәdәrlәndiklәrini bildirir, mәrhumun ailәsinә
vә yaxınlarına dәrin hüznlә başsağlığı verir, Allahdan
rәhmәt dilәyirlәr. 

***
Daşkәsәn rayon İcra hakimiyyәtinin başçısı Əhәd

Abıyev başda olmaqla rayon İcra hakimiyyәtinin kollektivi
Daşkәsәn rayon Bayan kәnd Bәlәdiyyәsinin sәdri Etibar
Alıyevә  

ANASI ALIYEVA SALATIN HACIXƏLİL QIZININ 
vәfatından kәdәrlәndiklәrini bildirir, mәrhumun ailәsinә
vә yaxınlarına dәrin hüznlә başsağlığı verir, Allahdan
rәhmәt dilәyirlәr. 

***
Daşkәsәn rayon İcra hakimiyyәtinin başçısı Əhәd

Abıyev başda olmaqla rayon İcra hakimiyyәtinin kollektivi
RİHBnin Gurbulaq kәnd İƏDÜ nümayәndәsi Yusif
Haqverdiyevә 
ƏZİZLƏRİ CƏFƏROV SƏDRƏDDİN İRZA OĞLUNUN 
vәfatından kәdәrlәndiklәrini bildirir, mәrhumun ailәsinә
vә yaxınlarına dәrin hüznlә başsağlığı verir, Allahdan
rәhmәt dilәyirlәr.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

ПРЕЗИДЕНТ ЪЯНАБ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ:
“ЕРМЯНИСТАНЫН НЮВБЯТИ ТЯХРИБАТЫНЫН

ГАРШЫСЫ ГЯТИЙЙЯТЛЯ АЛЫНМЫШДЫР”.

Erməni silahlı qüvvələrinin Tovuz rayonu is
tiqamətindən Azərbaycan ərazilərinə soxulmaq
cəhdi Ermənistanın işğalçı və təcavüzkar siyasət

yürütməsinin növbəti təsdiqi oldu. Torpaqlarımızın
keşiyində mətinliklə durmuş vətən övladları artilleriyadan
da istifadə etməklə düşmənin hücumunun qarşısını qəhrə
mancasına aldılar. Təxribatın dəf olunması və erməni
hərbi birləşmələrinə sarsıdıcı zərbənin vurulması bir daha
göstərdi ki, Azərbaycan Ordusu düşmənin istənilən hücu
munun qarşısını anında almağa qadirdir. 

Ermənistan bir daha göstərdi ki, danışıqlar prosesində
maraqlı deyil. Ermənistan tərəfi xeyli vaxt idi ki, işğal olun
muş Azərbaycan ərazilərində sülh prosesinə kölgə salan hərbi
siyasi fəaliyyətlə məşğul idi. Ermənistan prezidentinin və baş
nazirinin müxtəlif vaxtlarda işğal olunmuş ərazilərimizə
gəlmələri, burada müxtəlif tədbirlərin, hərbi təlimlərin keçir
ilməsi beynəlxalq hüquq və danışıqlar prosesi ilə ziddiyyət
təşkil edən əməllərdən başqa bir şey deyildi. Mətbuata açıqla
masında Prezident cənab İlham Əliyev Ermənistanın təxrib
atçı əməllərinə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən reaksiya
verilməməsinə toxunaraq demişdir: "Biz danışıqlar formatına
da sadiqik, danışıqların mahiyyətini də əsas götürürük. Əlbəttə
ki, o mahiyyətdə bizi heç də hər şey qane etmir. Ancaq biz
demişik, bizi nə qane etmir və nə qane edir. Ermənistan nə
edir? "Qarabağ Ermənistandır” deməklə tamamilə danışıqların
mahiyyətini yerə vurur. "Formatı dəyişmək lazımdır” fikri
danışıqları əhəmiyyətsiz edir. Yəni buna adekvat reaksiya ver
ilməlidir, yoxsa yox?! Qondarma Dağlıq Qarabağ respub
likasının saxta seçkiləri nəticəsində seçilməmiş saxta
prezident Şuşada andiçmə mərasimi keçirir. Buna adekvat
cavab verilir, yoxsa yox?! Axı bu, açıqaydın təxribatdır. İn
diyədək heç kim tərəfindən tanınmayan bu kriminal Dağlıq
Qarabağ rejiminin bir neçə dırnaqarası seçkisi olub, Şuşada
toybayram keçirilib. Nə üçün buna adekvat reaksiya ver
ilmir?”

Bəli, yaşadığımız regionda sülh və təhlükəsizlik prinsi
plərinin pozulmasına, Ermənistanın üzərinə götürdüyü
beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməməsinə münasibət bildirməli
olan təşkilatların susqunluğu, o cümlədən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində iştirak edən qurumların
laqeydliyi fonunda işğalçı siyasətini daha da gücləndirmək
yolunu tutan Ermənistanın əvvəllər olduğu kimi, cəbhə xət
tində yenidən təxribatlar törədəcəyi əslində gözlənilən idi. Bu
baxımdan baş verən son hadisə bir daha göstərdi ki, Er
mənistan hakimiyyəti sülh danışıqlarının aparılmasında
maraqlı deyil.

Hakimiyyətə gəldikdən sonra hər vəchlə, müxtəlif
bəhanələrlə danışıqlar prosesindən imtina etməyə çalışan
Paşinyan bununla da işğalçı cildinə girən "demokrat”
olduğunu göstərdi. Bunun nəticəsi olaraq danışıqlar prosesi
faktiki olaraq iflic vəziyyətinə düşüb. Prezident cənab İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bu gün faktiki olaraq danışıqlar
prosesi getmir, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər nazir
lərinin videokonfranslarının da heç bir əhəmiyyəti yoxdur.

Koronavirus pandemiyası hələ də davam edir və bu
gözə görünməyən bəladan xilas olmaq və ya daha

az yoluxmanın, eləcə də insan tələfatının olmaması üçün
dövlət başçısı tərəfindən çox ciddi addımlar atılıb, dünya
ictimaiyyətinin də diqqətin çəkən tədbirlər reallaşdırılıb.

Təbbi ki, tədbirlərin daha effektli olması üçün vətəndaş
məsuliyyəti də başlıca şərtdir və bu mütləqdir.

Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliye
vanın iştirakı ilə 9 iyun 2020ci il tarixində Bakı, Sumqayıt və
Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində quraşdırılan üç modul
tipli xəstəxananın açılışında karantin tədbirləri ilə bağlı səs
ləndirdiyi fikirlər bunu bir daha aktual edir. Ölkə başçısı yenə
bütün vətəndaşları  böyük məsuliyyətə və nizamintizama
çağırıb. Bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşları koronavirus pan
demiyası ilə bağlı bizim bütün addımlarımızı dəstəkləyirlər.
Halbuki aydın məsələdir ki, pandemiya insanların normal
həyat tərzinə təsir edib, mənfi təsir edib. İnsanlar öyrəşdikləri
həyat tərzindən müəyyən dərəcədə uzaqlaşıblar. Məh
dudiyyətlər var, eyni zamanda, artıq yeni məhdudiyyətlər də
ortaya qoyulur. Ancaq  Azərbaycan vətəndaşları bilirlər ki, bu
məhdudiyyətlərin əsas səbəbi insanları qorumaqdır. “Mənim
üçün birmənalı qaydada tərəddüdsüz insanların sağlamlığı
həmişə birinci yerdə olub.”

Prezident onu da deyib ki, “koronavirus pandemiyası
başlayandan  bu günə qədər Azərbaycan dövləti çox böyük
məsuliyyət göstərib, ilk növbədə, ölkə daxilində. Çünki iki
seçim var idi – ya iqtisadiyyatı xilas etmək, ya da insanların
sağlamlığını. Şəxsən mənim üçün birmənalı qaydada tərəd
düdsüz insanların sağlamlığı həmişə birinci yerdə olubdur, o
cümlədən pandemiya dövründə. Ona görə biz şüurlu şəkildə,
bunun iqtisadi fəallığımıza mənfi təsir göstərəcəyini bilərək
məhdudlaşdırıcı addımlara getdik.”

Bəs ölkə vətəndaşları necə? Öz üzərinə düşən məsuliyyəti
dərk edirmi?

Birmənalı şəkildə başa düşülməlidir ki, mübarizə
üsullarında vətəndaşların da üzərinə ciddi vəzifələr düşür.
Bütövlükdə cəmiyyətin gələcəyi baxımından bu, mühüm fak
tordur. Məsələ ondan ibarətdir ki, istənilən ölkənin iqtidarı
həyata keçirdiyi tədbirlərdə o zaman daha çox uğur qazanır
ki, ona cəmiyyətdən dəstək gəlsin və vətəndaşlar həyata keçir
ilən tədbirləri anlayışla qarşılasınlar. Bu da vətəndaş mə
suliyyəti məsələsinin yeni pandemiya mərhələsində daha da
aktuallaşması anlamına gəlir. Bir sıra hallarda bu məqamı
hətta intellektual təbəqə də lazımi dərəcədə qiymətləndirə
bilmir. Və ya qərəzli dairələr ondan süni istifadə etməyə çalışır.
İnsan azadlığı anlayışını özbaşınalıq kimi, qaydalara əməl et
məməyi isə sərbəstlik kimi təqdim etməyə baş vururlar,
həmişə başqasını ittiham etməklə öz məsuliyyətini gizlətməyə
çalışırlar. Bu cür cəhdlərin bütövlükdə cəmiyyət üçün nə
dərəcədə təhlükəli olduğunu başa düşmək çətin deyildir.

Məsələn, polisin nəzakətlə insanlara məsafə saxlamaq və
maska taxmaqla bağlı tələbinə "başqa yerdə belə qadağalar
yoxdur" kimi münasibət göstərmək şəxsi məsuliyyəti dərk
etməmək deməkdir. Çünki polis və ya hər hansı başqa rəsmi
orqan pandemiyada tələbləri vətəndaşın sağlamlığı üçün edir.
Əgər insan yaranmış vəziyyəti bu cür qiymətləndirə bilmirsə,
onun vətəndaş kimi sosial həyatda üzərinə düşən məsuliyyəti
tam anlaya bilmədiyi nəticəsini çıxarmaq olar. Deməli, xü
susilə pandemiya ilə mübarizənin ikinci mərhələsində vətən
daş məsuliyyəti faktoru daha çox önəm kəsb edir. Vətəndaşlar
tələb olunan tibbi şərtlərə nə qədər çox əməl etsələr, müəyyən
olunmuş məhdudiyyətlər çərçivəsində hərəkət etsələr, bir o
qədər ümumi nəticə müsbət olar və növbəti mərhələyə keçid
sürətlənər.

Artıq pandemiya ilə mübarizədə cəmiyyətin özünü bu
prosesin harasında görməsi çox əhəmiyyətlidir. Başqa cür
desək, indi vətəndaşın pandemiya haqqındakı təsəvvür
lərindən yekun nəticə xeyli asılıdır.

Azərbaycanda müşahidə edilən proseslər göstərir ki,
cəmiyyət hakimiyyətin həyata keçirdiyi tədbirləri dəstəkləyir.
Bəzi ölkələrdən fərqli olaraq burada sakitlikdir və vətəndaşlar
qoyulan şərtlərə əməl edirlər. Bununla yanaşı, ikinci
mərhələdə prosesin əsasən vətəndaşın şəxsi davranışı ilə bağlı
olması hər bir insanın daha məsuliyyətli olmasını tələb edir.
Konkret desək, hər bir vətəndaşın pandemiya ilə mübarizəni
kənardan verilən göstərişlərə əməl etmək məcburiyyəti kimi
deyil, özünün şəxsi işi kimi qəbul etməsi zəruridir. Vətəndaş
bu prosesin obyekti deyil, subyektidir. Hakimiyyətin insan
sağlamlığı üçün çalışdığı kimi, insanın da özü üçün çalışması
vacibdir. Sosialmədəni, hüquqi, psixoloji və etik aspektlərdə
insanların bunu dərk etməsi həm də iqtidarxalq həmrəyliyini
daha da gücləndirər.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Prezident cənab İlham Əliyev iyunun 3ü Tərtərdə bir
qrup idmançı ilə görüşüb. Çıxışında Qarabağ mü
naqişəsinə də toxunan dövlət başçısı deyib: “Bizim

səylərimiz nəticəsində bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar
münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli ilə
əlaqədar müvafiq bəyanatlar veriblər. Bizim bir çox ölkə ilə
ikitərəfli formatda imzaladığımız strateji tərəfdaşlıq bəyan
namələrində ölkəmizin ərazi bütövlüyü dəstəklənir və mü
naqişənin məhz bu prinsiplər əsasında həll olunması təsbit
edilir.

Bu yaxınlarda qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nda
qondarma prezident seçkisi keçirilib. Qondarma, saxta prezident
guya ki, seçilib. Bu gün Dağlıq Qarabağda hakimiyyəti zəbt etmiş
xunta rejimidir və əvvəlki rejimin törtöküntüləridir. Ermənistanın
əvvəlki rejiminin bəd əməlləri haqqında bütün faktları Er
mənistanın indiki rəhbərliyi açıb, ictimaiyyətə təqdim edib. On
ların generalları oğru, onların dırnaqarası “qəhrəmanları”
cinayətkar, onların rəhbərləri rüşvətxordur. Keçmiş rejimin nə
qədər nümayəndəsi həbs olunub, nə qədəri axtarışa verilib. Bu o
deməkdir ki, 2018ci ilə qədər 20 il ərzində Ermənistana
cinayətkarlar rəhbərlik ediblər. Onlardan biri indi həbsxanadadır,
o birisi isə hələ ki, azadlıqda. Onun da ölkədən çıxışına qadağa
qoyulub. Yəni bir ölkənin müstəqilliyi hələ 30 ilə çatmayıb,
ölkənin 20 ili cinayətkarların ixtiyarına buraxılıb.

Bu cinayətkar dəstə cinayətkar rejim yaradıb. O cinayətkar
rejim ki, bütün milli azlıqları əzib. Orada bir dənə də olsun milli
azlıq yoxdur. Azərbaycanın qədim torpaqlarında bir dənə də olsun
azərbaycanlı qalmayıb. Bizim tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz
dağıdılıb, azərbaycanlıların tarixi irsi silinib. Nəinki azərbaycan
lıların, heç bir başqa millətin nümayəndəsi orada yoxdur. Baxın,
dünyanın əksər ölkələrində müxtəlif xalqlar yaşayır. Bu baxımdan
Azərbaycan bir örnəkdir. Bunu bütün dünya etiraf edir ki, Azər
baycanda hökm sürən millətlərarası münasibətlər, dinlərarası di

aloq dünya üçün nümunədir. Ermənistanda isə əhalinin 99,9 faizi
ermənidir. Bu cinayətkar kriminal rejim bütün digər millətlərdən
olan insanları müxtəlif yollarla qovub.

Dağlıq Qarabağda da xunta rejimi hökm sürür. Əlbəttə, xunta
rejiminin keçirdiyi saxta seçkilər bir şoudur, bir təlxəklər
tamaşasıdır. Bütün aparıcı ölkələr bu dırnaqarası “seçkiləri” qı
nayıb və tanımayıb.

Siyasi və hüquqi baxımdan bizim mövqeyimiz mükəmməldir,
Ermənistanın mövqeyi qüsurludur. Biz iqtisadi sahədə, hərbi
sahədə Ermənistandan qatqat güclüyük və bunu göstərmişik, o
cümlədən döyüş meydanında. Onlar bizə hücum etdi, biz cavab
verib onları yerinə oturtduq. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının
bir hissəsini azad etdik. Onlar nə etdilər? Bizim kəndlərimizi
bombaladılar. Tərtər şəhərini, Tərtərin, Ağdamın kəndlərini bom
balayıblar. Onların bizim ordumuza gücü çatmayıb, öz
mövqelərini qoyub qaçmışdılar və nə etdilər? Dinc əhaliyə qarşı
güc tətbiq etdilər. Hesab edirdilər ki, bu, tərtərlilərə, ağdamlılara
təsir edəcək. Bir nəfər də tərpənmədi yerindən, bir nəfər də! Onlar
bir daha gördülər ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır.

Aprel döyüşləri mənfur qonşumuza dərs olmalı idi. Ondan
sonra 2018ci ildə Naxçıvan əməliyyatı. Orada da minlərlə hektar
torpaq bizim nəzarətimizə keçdi. İşğal olunmuş torpaqları azad
etdik. Azərbaycan Ordusu gücünü göstərdi. Bizim gücümüzün
mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Ermənistan ordusunun mənbəyi
xarici ianələrdir və bunu açıq etiraf edirlər ki, xarici dəstək ol
madan bu ölkə batacaq, bu ölkənin gələcəyi yoxdur. Çünki demək
olar ki, onların bütün qonşulara – Azərbaycan ilə Türkiyəyə qarşı
açıq şəkildə, digər qonşu ölkəyə gizli şəkildə ərazi iddiaları var.

Münaqişənin həllinin bir yolu var, o da ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpasıdır. Başqa yol yoxdur. Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünü bərpa edəcək. Biz güc toplayırıq, daha da güclü ol
malıyıq və olacağıq. Eyni zamanda geosiyasi vəziyyət elə ol
malıdır ki, bizim bütün addımlarımız uğurla nəticələnsin”.

АЗЯРБАЙЪАН ОРДУСУ ЕРМЯНИСТАНЫН ЩЯРБИ БЮЛМЯЛЯРИНИН МЮВГЕЙИНЯ ЭЦЪЛЦ ЗЯРБЯ ЕНДИРИБ

Dünyada COVİD19 pandemiyasının başlanmasından
etibarən Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında Azərbaycan Respublikası tərəfindən regional

və qlobal səviyyədə koronavirusa qarşı mübarizədə beynəlx
alq həmrəyliyin gücləndirilməsi məqsədilə zəruri təşəbbüslər
irəli sürülür və əməli addımlar atılır.

Pandemiya insanların həyatını təhlükə altına qoyan ciddi
sağlamlıq problemləri yaratmaqla bərabər mənfi fəsadları hələ
uzun müddət hiss olunacaq sarsıdıcı qlobal sosialiqtisadi və hu
manitar təhlükələr yaratmışdır. Dünya müharibəsi ilə müqayisə
olunan COVİD19 pandemiyası şəraitində özünü təcrid və fran
qmentar xarakter daşıyan tədbirlər əvəzinə qlobal həmrəyliyə və
qlobal baxışa böyük ehtiyac vardır.

Təəssüf ki, bu günə kimi beynəlxalq münasibətlər sistemində
BMT və onun əsas qurumları olan Baş Assambleya və Təhlükə
sizlik Şurasının rolu görünmür, dünyanın aparıcı ölkələri qlobal
liderlik əvəzinə geosiyasi rəqabət və özünü təcridə kökləniblər.
Böyük dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlardan qlobal liderlik gö
zlənilsə də, bu baş vermədi. Daha çox özünü təcrid, milli eqoizm
xarakteri daşıyan və fraqmentar addımlar atıldı. BMT Təhlükəsi
zlik Şurasının xüsusi iclaslarının çağırılması təşəbbüsü fikir
ayrılığına görə baş tutmadı. BMT Baş Məclisi çərçivəsində bir
neçə qətnamə layihəsi irəli sürülsə də, onların da əksəriyyəti
uğurla nəticələnmədi və yalnız deklarativ mətnlərlə yekunlaşdı.

Prezident cənab İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının sədri
kimi təşəbbüsü ilə 2020ci il mayın 4də QHnin Təmas Qrupu
nun COVİD19 pandemiyasına həsr edilmiş onlayn Zirvə Görüşü
təşkil edildi. Bu tədbirdə Qoşulmama Hərəkatı üzv dövlətləri ilə
yanaşı BMTnin Baş Katibi, BMT Baş Assambleyasının Prezi
denti, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş Direktoru, Afrika
İttifaqı və Avropa İttifaqı kimi beynəlxalq təşkilatların yüksək
çinli nümayəndələri də iştirak etdilər. Tərkibində 120 ölkəni bir
ləşdirən QH BMTdən sonra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu
ikinci ən böyük siyasi təsisatdır.

Azərbaycan Respublikası COVİD19a qarşı mübarizədə

qlobal həmrəyliyin nümunəsi kimi Ümumdünya Səhiyyə Təşki
latına könüllü ianə ayırmış, 30dan artıq dövlətə humanitar
yardım vermişdir.

Prezident cənab İlham Əliyev Qoşulamama Hərəkatının onlayn
Zirvə görüşündə çıxışı zamanı qlobal həmrəyliyin nümunəsi kimi
pandemiya ilə mübarizə məqsədilə BMT Baş Assambleyasının
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində videokonfrans vasitəsilə
xüsusi sessiyasının keçirilməsi təklifi ilə çıxış etdi. BMT Nizam
naməsinə əsasən, BMT Baş Assambleyası ehtiyac duyulduğu
təqdirdə xüsusi sessiyalar keçirə bilər. Xüsusi sessiyalar BMT
Təhlükəsizlik Şurasının və ya BMTyə üzv ölkələrin çox
hissəsinin müraciəti əsasında Baş katib tərəfindən çağırılmalıdır.
BMTnin təsis olunmasından indiyə qədər Baş Assambleyanın
xüsusi sessiyaları məhdud sayda keçirilmişdir.

Təklif Nyu Yorkda 120 QH üzv ölkələri arasında yekdilliklə
razılaşdırılmış və bunun ardınca QHnin sədri Prezident cənab
İlham Əliyev QH ölkələri adından BMT Baş Assambleyasının
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində videokonfrans vasitəsilə
xüsusi sessiyasının keçirilməsi təklifi ilə BMT baş katibi Antonio
Quterreşə müraciət ünvanlamışdır.

BMT Baş katibi 28 may tarixində BMT Baş Assambleyasının
“Prosedur Qaydaları” adlı sənədinin 9 (a) bəndinə uyğun olaraq
bütün üzv ölkələrə müraciət edərək 30 gün müddətində, yəni 27 iyun
tarixinə qədər təşəbbüsə dair münasibət bildirilməsini xahiş etmişdir.

Qaydalara əsasən, BMTyə üzv ölkələrin çox hissəsi (97 ölkə
kifayətdir) təşəbbüsə dəstək verdiyi təqdirdə, xüsusi sessiya təşkil
olunmalıdır. Sözügedən müddətin bitməsinə qədər 130a qədər
ölkə təşəbbüsə dəstək verdikləri barədə Baş katibin ofisini
məlumatlandırmışlar.

130a qədər BMTyə üzv dövlət tərəfindən Qoşulmama
Hərəkatının sədri statusunda Prezident cənab İlham Əliyevin
BMT Baş Assambleyasının Xüsusi sessiyasının keçirilməsi
barədə təşəbbüsünün dəstəklənməsi beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən ölkəmizə olan böyük etimadın və hörmətin növbəti
göstəricisidir.

ГОШУЛМАМА ЩЯРЯКАТЫНЫН СЯДРИ КИМИ ПРЕЗИДЕНТ ЪЯНАБ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН БМТ БАШ АССАМБЛЕЙАСЫНЫН
ЪОВИД-19-А ЩЯСР ОЛУНМУШ ХЦСУСИ СЕССИЙАСЫНЫН КЕЧИРИЛМЯСИНЯ ДАИР ТЯШЯББЦСЦНЯ ДЦНЙАНЫН ДЯСТЯЙИ

ПРЕЗИДЕНТ ЪЯНАБ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ: “МЦНАГИШЯНИН ЩЯЛЛИНИН БИР
ЙОЛУ ВАР, О ДА ЮЛКЯМИЗИН ЯРАЗИ БЦТЮВЛЦЙЦНЦН БЯРПАСЫДЫР...”

ПАНДЕМИЙА ИЛЯ МЦБАРИЗЯДЯ ВЯТЯНДАШ МЯСУЛИЙЙЯТИ ЯСАС ШЯРТДИР

Heydər Əliyev siyasi kursunu layiqincə davam
etdirən cənab İlham Əliyev tarixinin ən qü

drətli Azərbaycanını yaratdı: onu Cənubi Qafqazın
ən güclü dövlətinə və söz sahibinə çevirdi, yeni
texnologiyalara əsaslanan silahlarla təmin edilmiş
modern ordu qurdu, beynəlxalq qurum və təşkilat
larda ardıcıl və səmərəli işlər aparıldı, gənc Azərbay
can öz rəhbəri hesabına nüfuz sahibinə çevrildi.
Lakin ATƏTin səmərəsiz və dişsiz fəaliyyəti, Er
mənistanın şıltaq və qeyrikonstruktiv mövqeyi mü
naqişənin sülh yolu ilə həllinə imkan vermədi. 

Ermənistanın Tovuz istiqamətindəki hücumunun
qarşısının dərhal və qətiyyətlə alınması, budəfəki dörd
günlük müharibənin Azərbaycanda və dünyada doğur
duğu əkssəda münaqişənin gedişində mühüm keyfiyyət
dəyişikliklərinin baş verdiyini də göstərir. Onlar han
sılardır: Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə ordu,
diaspor və diplomatiya korpusu əlbir və əlaqəli fəaliyyət
göstərdilər, xalq Ali Baş Komandanın atdığı bütün ad
dımları bir daha müdafiə etdi. Bəyanatla çıxış edən
ölkədəki 27 müxtəlif siyasi partiya Qarabağ məsələsində
daim Prezidentin yanında olduqlarını elan etdilər.

Ermənistanın baş naziri N.Paşinyanın istəyi baş tut
madı, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Er
mənistanla Azərbaycan arasında gedən müharibəyə
müdaxilə etmədi. Əksinə, quruma daxil olan 6 dövlət
dən 4ü müxtəlif açıqlama və addımları ilə Azərbaycana
dəstəklərini bildirdilər.

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı birmənalı
şəkildə Azərbaycanın tərəfini tutdu.

İndiyədək işğalçı ilə işğala məruz qalanı öz adı ilə
çağırmayan ATƏTin Minsk qrupunun üzvlərindən biri
– ABŞ Azərbaycan ərazilərinin (Ukrayna, Gürcüstan və
Moldova ilə birlikdə) Ermənistan tərəfindən işğal olun
duğunu və dinc əhalini ərazidən çıxarmaqla
hüquqlarının pozulması barədə Konqresdə araşdırma
başlatdı!

Ermənistanın hücumundan dərhal sonra qardaş
Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "Qar
daşlarımızın işğal altındakı torpaqlarını azad etmək
səylərinə dəstək veririk” fikrini səsləndirdi, habelə
Türkiyənin Xarici İşlər və Müdafiə nazirləri də Er
mənistanın hərəkətini pisləyərək bir dövlət kimi daim
Azərbaycanın yanında olduqlarını, ona hər cür kömək
göstərəcəklərini söylədilər.

Bunun ardınca isə Naxçıvan və Azərbaycan
ərazilərində Türkiyə və Azərbaycanın çox geniş birgə
hərbi təlimləri başladı.

Ən mühüm keyfiyyət dəyişikliyindən biri isə budur
ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatları və baş
verən toqquşmalar nəinki işğal ərazilərindəki təmas
xətlərini aşmış, dövlət sərhədinin güc və silah tətbiqi ilə
pozulmasına səbəb olmuş, üstəlik, hər iki dövlətin hü
dudlarından kənara çıxaraq dünya ölkələrinə yayılmış,
qlobal müstəviyə çıxmışdır.

Əgər 12 iyul Tovuz müharibəsinədək Ermənistan
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə
beynəlxalq səviyyədə çözülürdüsə, indi dünya
ölkələrində yaşayan erməni və Azərbaycan diaspor

üzvləri arasındakı lokal toqquşmalar da başlanmışdır.
Əlbəyaxa vuruşa çevrilən bu toqquşmaların səbəbkarı

və ilhamvericisi Ermənistanın baş naziri N.Paşinyandır.
Belə ki, 2016cı ilin aprel müharibəsində Azərbaycanın
qələbəsindən sonra S.Sarkisyan orduda təmizlik işləri
apardı, bir sıra generalları və müəyyən strukturlara rəh
bərlik edən yüksək çinli zabitləri qovdu, barələrində
cinayət işi açdırdı.

Tovuz qələbəsindən sonra isə Paşinyan dünyadakı er
məni diasporlarına nəzarət edən və onları əlaqələndirən
qurumun işindən narazılığını bildirərək Ermənistanın di
asporla iş üzrə komissarının ofisində çalışan 13 məmuru
işdən çıxardı. Hadisələrin gedişi göstərir ki, ASALA ter
ror təşkilatını dirçəldən Paşinyan dünyadakı erməni di
aspor təşkilatlarına dinc etiraz nümayişlərinə çıxan
azərbaycanlıları döymək, qorxutmaq və Ermənistanı
işğalçı dövlət kimi ifşa etmələrindən çəkindirmək üçün
nümayişçilərə zor tətbiq etmək barədə tapşırıqlar verib.

Dünyanın müxtəlif ölkələrində dinc kütləvi ak
siyalara çıxan azərbaycanlıların döyülməsi, maşınlarının
əzilməsi, onlara qarşı müxtəlif formada fiziki güc tətbiq
edilməsi ilə baş verən kriminal xarakterli çoxsaylı hadis
ələr dediklərimizi təsdiq edir. Bir neçə hadisə isə ilk dəfə
baş verdi:

Dövlət başçısına daim tam dəstəyini bildirən Azər
baycan xalqı ilk dəfədir ki, ayağa qalxaraq, torpaqların
müharibə yolu ilə qaytarılmasını tələb etdi!

İlk dəfədir ki, Azərbaycan gəncliyi möhtəşəm dəstək
aksiyası keçirərək döyüşmək istədiklərini söylədilər və
Prezidentin çağırışı ilə bir həftə ərzində əlli mindən çox
gənc hərbi səfərbərlik məntəqələrinə gedərək orduya
yazılmaqla vuruşmaq istədiklərini rəsmiləşdirdilər!

İlk dəfədir ki, dünyanın bir çox ölkələrindəki Azər
baycan diasporu əlbir və əlaqəli şəkildə çoxsaylı icazəli
aksiyalar keçirərək erməni faşizmini və erməni ter
rorunu mütəşəkkil qaydada ifşa etdilər!

İlk dəfədir ki, birgə səylə ermənilərin "məzlum”,
"zavallı millət” maskası cırıldı, onların dinc aksiya işti
rakçılarına zorakılıq göstərən qəddar, işğalçı xalq
olduqları sübuta yetirildi, bir çoxu barədə müxtəlif
dövlətlərdə cinayət işləri açıldı!

İlk dəfədir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxri
batı heç bir dövlət, beynəlxalq qurum tərəfindən
müdafiə edilmədi. Əksinə, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar
(Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Qoşulmama
Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı) və dövlətlər
(Türkiyə, Pakistan, Ukrayna, İsrail və digərləri)
ölkəmizə bir daha dəstəklərini ifadə etdilər.

İlk dəfədir ki, Ermənistana gizlicə silahsursat satan
bizə "dost” ölkələrin səfirləri Azərbaycan XİNə dəvət
edilərək onlardan "qeyridost əməllərinə” görə izahat
tələb edildi!

Artıq Azərbaycanın düşmənə hücum meydanı əsaslı
şəkildə genişlənib, müttəfiqlərimizin, bizə açıq dəstək
verənlərin sayı xeyli artıb. Cəbhə xətti ilə bərabər
dünyanın hər yerində ermənilərlə çarpışma gedir.

Sosial şəbəkələrdə, beynəlxalq KİVdə uğurlu
ifşaedici kampaniyalar aparılır, Azərbaycanın səbrinin
və mənasız sülh danışıqlarının limitinin tükəndiyi açıq
şəkildə bəyan edilir!

Dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində iyulun 12də
başlayan mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədilə er
məni hərbi birləşmələrinin hücuma keçmə

cəhdlərinin qarşısı alınıb. Artilleriya, minaatan və tankların
tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində bölmələrimizin dəqiq atəşi
ilə düşmənin dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları, hərbi
hissəsi ərazisində avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv
edilib. Ciddi itkilər verən düşmən geri oturdulub. Azərbaycan
Ordusunun Ermənistanın hərbi bölmələrinin mövqeyinə
güclü zərbə endirməsi yayılmış videolardan da görünür.

Artilleriya atəşi ilə qəflətən hücum həyata keçirən düşmənlə
döyüşdə həlak olan hərbçilərimizin qisası isə layiqincə alınıb.
Bununla bağlı Təhlükəsizlik Şurasının iyulun 13də keçirilən
iclasında Prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev Er
mənistanın təxribatının qarşısının qətiyyətlə alındığını bəyan etdi:
"Ermənistanın növbəti təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınmışdır,
adekvat cavab verilmişdir. Hərbçilərimizin qisası alınmışdır. Er
mənistan tərəfinin bütün cəhdləri iflasa uğradı, Azərbaycan öz
dövlət sərhədini qorudu və Ermənistan əsgərləri bir santimetr belə
Azərbaycan torpağına keçə bilməmişlər”.

Hazırda əməliyyat şəraiti erməni hərbi birləşmələrinə qarşı
ciddi cəza tədbirləri həyata keçirən qoşunlarımızın nəzarəti altın
dadır. Ermənistan hakimiyyətinin guya Azərbaycan hərbi
bölmələrinin mövqeyini ələ keçirməsi, yeni yüksəkliklər əldə et
məsi barədə iddiaları yalan və dezinformasiyadan başqa bir şey
deyil. Sosial şəbəkələrin erməni seqmentinin istifadəçiləri ordu
muzun əks zərbəsi nəticəsində 70dən çox Ermənistan əsgərinin
və zabitinin öldürüldüyünü, 300dən çox hərbçinin isə yara

landığını bildirirlər.
Onu da qeyd edək ki, dövlət ya sülhsevər siyasət yürütməli,

yaxud aqressiv və işğalçı olmalıdır. Azərbaycanın Ermənistanla
sərhədin Qazax və Tovuz istiqamətlərinə əsasən sərhədçiləri yer
ləşdirməsi respublikamızın həyata keçirdiyi siyasətin
mahiyyətində beynəlxalq hüquqla təsbit olunmuş prinsiplərin
dayandığını göstərir. Qarşı tərəfdə isə erməni hərbi birləşmələri
cəmləşib ki, bu da Ermənistanın yürütdüyü militarist və işğalçılıq
siyasətinin mahiyyətinə tam uyğundur. Amma nə qədər tə
cavüzkar olsa da, Ermənistan Azərbaycan qarşısında gücsü
zlüyünü anlayır.

Ona görə təxribatı dövlət sərhədi istiqamətində törətməklə
daxil olduğu təşkilatlara arxalanır. Lakin bu gün Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətləri, ayrıayrı dövlətlərlə dostluq əlaqələri
elə bir səviyyədədir ki, Ermənistanın daxil olduğu təşkilatlar belə
onun müdafiə etməyəcəklər. Bunu son illərdə baş verən bir sıra
hadisələr də təsdiq edib.

Bu gün Azərbaycan güclü orduya malikdir və Azərbaycan Or
dusu Ali Baş Komandanın əmri ilə qarşısına qoyulan istənilən
vəzifəni yerinə yetirməyə, o cümlədən torpaqlarımızı işğaldan
azad etməyə hazırdır. 2016cı ilin Aprel döyüşləri, Lələtəpə, Talış
əməliyyatları, 2018ci ildə Naxçıvanda Günnüt əməliyyatı ordu
muzun hansı imkanlara qadir olduğunu göstərib. Bugünlərdə
Tovuz istiqamətində baş verənlər isə bir daha Azərbaycanın Er
mənistan üzərindəki əzici hərbi üstünlüyünü nümayiş etdirdi.

Ən əsası odur ki, bu cür təxribatçılıq əməlləri Ermənistanın öz
başında çatlayır və Azərbaycanı sürətlə böyük Qələbəyə yaxın
laşdırır.

АЗЯРБАЙЪАН ЮЗ СЯРЩЯДЛЯРИНИ ЛАЙИГИНЪЯ ГОРУДУ

ПРЕЗИДЕНТ ЪЯНАБ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН ДЦШМЯНИН БАШЫНА ЕНДИРДИЙИ НЮВБЯТИ ЗЯРБЯ
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