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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

İkinci Qarabağ müharibәsi şanlı tariximizin parlaq sәhifәsidir. Azәrbaycan xalqı bütün gücünü sәfәrbәr edib bu şanlı mis
siyanı yerinә yetirmişdir. Mәn işğal dövründә dәfәlәrlә deyirdim ki, hәr bir Azәrbaycan vәtәndaşı bu müqәddәs günü öz işi
ilә, öz әmәli ilә yaxınlaşdırmalıdır. Mәn demişdim ki, heç vaxt Azәrbaycan xalqı işğalla barışmayacaq vә biz işğala son qoymaq
üçün bütün gücümüzü sәfәrbәr edib bir nöqtәyә vuraraq düşmәni tarixi torpaqlarımızdan qovduq.

Zәfәr Günü bizim bayramımızdır. Bu, Zәfәr bayramıdır, bu, rәşadәt bayramıdır, bu, әdalәt bayramıdır, bu, milli qürur, milli
lәyaqәt bayramıdır. Biz öz lәyaqәtimizi bәrpa etdik. Bundan sonra müzәffәr ölkә vә qalib xalq kimi әbәdi yaşayacağıq. Bundan
sonra Qarabağda vә Zәngәzurda әbәdi yaşayacağıq. Әgәr Ermәnistanda hәr hansı bir qüvvә bizә xor baxsa, hansısa revanşist
meyillәrә әl atsa, bizim yumruğumuzu görәcәkdir. Bizim yumruğumuz yerindәdir.

İLHAM ӘLİYEV
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ

ŞUŞA ŞӘHӘRİ, 8 NOYABR 2021Cİ İL

• Avqustun 3dә Prezident İlham Әliyev 6 saylı Bakı “ASAN xidmәt”
mәrkәzinin açılışında iştirak edib.
• Avqustun 6da Prezident İlham Әliyev әsaslı şәkildә yenidәn qurulan
110/35/6 kilovoltluq “Suraxanı” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib.
• Avqustun 9da Prezident İlham Әliyev әsaslı şәkildә yenidәn qurulan
500/330/220 kilovoltluq “Abşeron” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib.
• Avqustun 16da Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban
Әliyeva Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarında olublar.
• Avqustun 26da Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban
Әliyeva Abşeron rayonunda şәhid ailәlәrinә, müharibә әlillәrinә, Vәtәn
müharibәsi qәhrәmanlarına mәnzillәrin vә avtomobillәrin tәqdim olun
ması mәrasimindә vә “Gәnclik” parkının açılışında iştirak ediblәr.
• Avqustun 29da Prezident İlham Әliyev ӘhmәdbәyliFüzuliŞuşa Zәfәr
yolunda son tamamlama işlәri ilә tanış olub.
• Avqustun 29da Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban
Әliyeva Füzuli Beynәlxalq Hava Limanında görülәn işlәrlә tanış olublar,
Şuşada “Qarabağ” hotelinin açılışında iştirak ediblәr, Şuşada Xüsusi
nümayәn dә liyin yerlәşәcәyi inzibati binada aparılan bәrpa işlәri ilә tanış
olublar, Molla Pәnah Vaqifin Şuşada büstünün açılışında iştirak ediblәr,
Molla Pәnah Vaqifin muzeymәqbәrә kompleksinin tәmirbәrpa vә
yenidәnqurma işlәrindәn sonra açılış mәrasimindә vә Bülbülün ev
muzeyinin açılışında iştirak ediblәr, Üzeyir Hacıbәylinin Şuşa şәhәrindәki
evmuzeyindә aparılacaq işlәrlә tanış olublar.
• Avqustun 30da Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban
Әliyeva Şuşada Vaqif Poeziya Günlәrinin açılışında iştirak ediblәr.
• Sentyabrın 3dә Prezident İlham Әliyev Sumqayıt şәhәrinә sәfәrә gәlib,
bir sıra açılışlarda iştirak edib. 
• Sentyabrın 10da Prezident İlham Әliyev “Kәlbәcәr” neftdaşıyan
tankerin istismara verilmәsi mәrasimindә iştirak edib.
• Sentyabrın 24dә BMT Baş Assambleyasının 76cı sessiyasının illik
ümumi müzakirәlәrindә Azәrbaycan Prezidenti İlham Әliyevin videofor
matda çıxışı tәqdim olunub.
• Sentyabrın 27dә Prezident İlham Әliyev vә Birinci xanım Mehriban
Әliyeva Vәtәn müharibәsi şәhidlәrinin xatirәsinә ehtiram әlamәti olaraq
keçirilәn yürüşdә iştirak ediblәr.
• Oktyabrın 3dә Prezident İlham Әliyev Tәrtәr vә Bәrdә rayonlarında
sәfәrdә olub, bir sıra açılışlarda iştirak edib. 
• Oktyabrın 4dә Prezident İlham Әliyev Cәbrayıl rayonuna sәfәrә gәlib,
bir sıra açılışlarda vә tәmәlqoyma mәrasimlәrindә iştirak edib. 
• Oktyabrın 9da Prezident İlham Әliyev Xocavәnd rayonunun Hadrut
qәsәbәsinә vә Tuğ kәndinә sәfәr edib.
• Oktyabrın 11dә Prezident İlham Әliyev Qoşulmama Hәrәkatının Yüksәk
Sәviyyәli Toplantısında videoformatda çıxış edib.
• Oktyabrın 15dә Prezident İlham Әliyev Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinin
Dövlәt Başçıları Şurasının videokonfrans formatında keçirilәn iclasında
iştirak edib.
• Oktyabrın 17dә Prezident İlham Әliyev Füzuli rayonunda sәfәrdә olub,
bir sıra açılışlarda vә tәmәlqoyma mәrasimlәrindә iştirak edib. 
• Oktyabrın 20dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban
Әliyeva Zәngilan rayonunda sәfәrdә olublar, bir sıra açılışlarda vә
tәmәlqoyma mәrasimlәrindә iştirak ediblәr.
• Oktyabrın 25dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban
Әliyeva Qubadlı rayonunda sәfәrdә olublar, bir sıra açılışlarda vә
tәmәlqoyma mәrasimlәrindә iştirak ediblәr.
• Oktyabrın 26da Prezident İlham Әliyev vә Türkiyә Respublikasının
Prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan Füzuli Beynәlxalq Hava Limanının
açılış mәrasimindә iştirak ediblәr, HoradizCәbrayılZәngilanAğbәnd
avtomo bil yolunun (Zәngәzur dәhlizi) tәmәlini qoyublar.
• Noyabrın 1dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva
İsmayıllı vә Şamaxı rayonlarında sәfәrdә olublar, bir sıra açılışlarda işti
rak ediblәr.
• Noyabrın 4dә Prezident İlham Әliyev VIII Qlobal Bakı Forumunun açılış
mәrasimindә çıxış edib.
• Noyabrın 7dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban Әliyeva
Şuşa şәhәrindә sәfәrdә olublar, bir sıra açılışlarda vә tәmәlqoyma
mәrasimlәrindә iştirak ediblәr.
• Noyabrın 8dә Prezident, Silahlı Qüvvәlәrin Ali Baş Komandanı İlham
Әliyev Şuşada hәrbçilәr qarşısında çıxış edib.
• Noyabrın 11dә Prezident İlham Әliyev Türkiyә Respublikasına sәfәrә gәlib.
• Noyabrın 12dә Prezident İlham Әliyevә Türk Dünyasının Ali Ordeni
tәqdim edilib.
• Noyabrın 26da Prezident İlham Әliyev Soçi şәhәrinә işgüzar sәfәrә gәlib.
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Sentyabrın 16da Daşkəsəndə Vətən
Müharibəsi iştirakçıları və qazi 
lərlə görüş keçirilib. Görüşdə

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyev və Vətən Müharibəsi
qaziləri iştirak ediblər.

Әvvəlcə ümummilli lider Heydər Әliyevin

abidəsi ziyarət edilib.

Görüş ulu öndər Heydər Әliyevin və

şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik

sükutla yad edilməsi ilə başlayıb.

Görüşdə çıxış edən Daşkəsən rayon İcra

hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev bildirib

ki, möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş

Komandanımız cənab İlham Әliyev və onun

rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Ordusunun

əsgər və zabitləri böyük şücaət həyata

keçirdilər. Artıq Qarabağ xalqımız üçün arzu

deyil, həqiqət və xalqımızın özünütəsdiqidir.

. Bu reallığı yaradan və qələbəmizi təmin

edən Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Ko

mandanımız cənab İlham Әliyev başda ol

maqla, fədakar əsgər və zabitlərimizə bütün

daşkəsənlilər adından bir daha sonsuz min

nətdarlığımızı bildiririk.

Rayon rəhbəri vurğulayıb ki, Prezident

cənab İlham Әliyevin tapşırığına əsasən

Daşkəsən rayonunda şəhid ailələrinin,

qazilərin və hərbi xidmətdən tərxis olunan

ların  qayğıları həmişə olduğu kimi Daşkəsən

rayon İcra hakimiyyətinin nəzər və

diqqətindədir.  Belə ki, mütəmadi olaraq

şəhid və qazi ailələri ziyarət edilir, şəhidlərin

anım və doğum günləri ictimaiyyət nü

mayəndələrinin iştirakı ilə qeyd olunur, prob

lemləri öyrənilir, onların həlli üçün aidiyyəti

qurumlarla birlikdə lazımi tədbirlər görülür.

Söhbət zamanı Vətən müharibəsi iştirakçıları

və qazilər keçdikləri döyüş yolundan danışıb,

öz təəssüratlarını bölüşüblər. Qazi Rüfət Məm

mədov qeyd edib ki, onlar Vətən və dövlət

qarşısında öz vətəndaşlıq borclarını yerinə ye

tiriblər. Bununla belə, Azərbaycan xalqının

dəstəyi, yüzlərlə, minlərlə gəncin könüllü

döyüşlərə yollanması onlara əlavə güc verib.

Qazi Fəqan Süleymanov isə deyib ki, bizim

bu döyüşdə qələbədən başqa yolumuz yox idi.

Әhəd Abıyev bildirib ki, şəhid ailələri,

qazilər və Vətən Müharibəsinin iştirakçıları

daim dövlətimizin qayğısını hiss edəcəklər. 

Sonra Daşkəsən rayon Şəhidlər Xiyabanına

gedilərək Vətən Müharibəsi qazilərinin işti

rakı ilə rayon Şəhidlər Xiyabanında yeni

quraşdırılmış dirəkdə Azərbaycan Bayrağı

ucaldılıb və şəhid məzarları ziyarət olunub.

Vətən Müharibəsi qaziləri onlara

göstərilən daimi diqqət və qayğıya görə

Prezident cənab İlham Әliyevə və Birinci

vitseprezident hörmətli Mehriban xanım

Әliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Sentyabrın 27də Daşkəsəndə Anım
Günü münasibətilə rayonun
4500dən çox sakini Daşkəsən

rayon Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib.
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin

başçısı Әhəd Abıyev Şəhidlər Xiyabanındakı
əbədi məşəlin önünə əklil qoyub.

Әhəd Abıyev ümumrayon tədbirində çıxış
edib. O deyib:

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Әliyevin 2 dekabr 2020ci il tarixli Sərən
camına əsasən Vətənimiz uğrunda qəhrə
mancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi
bü tövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş
bütün şəhid əsgər və zabitlərimizin əziz
xatirəsinə dərin hörmət və ehtiram əlaməti
olaraq sentyabrın 27si Anım Günü kimi
Azərbaycanın bütün ərazi bölgələrində, şəhər
və rayonlarında, o cümlədən Daşkəsən ray
onunda qeyd edilir.

Bu Anım Günündə Şəhidlərimizin ru hu na
dualar oxunur, onların əziz xatirəsi yad edilir.

Cəmi 44 gün davam edən Vətən Mühari 
bə sində Azərbaycan Ordusu işğalçı Ermə 
nistanın 30 il ərzində qurduğu ordunu
dar madağın edərək böyük tarixi qələbəyə
nail oldu. Atıq Qarabağ Azərbaycan xalqı
üçün arzu deyil, reallıqdır. Bu reallığı
yaradan və qələbəmizi təmin edən Preziden
timiz, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Әliyevə, fədakar qalib ordu muzun
əsgər və zabitlərinə, qazilə ri mizə, bütün
şəhidlərimizə daşkəsənlilər adından sonsuz
minnətdarlığımızı ehtiramla bildiririk.

Bu gün Prezident cənab İlham Әliyevin,
Birinci vitseprezident çox hörmətli
Mehriban xanım Әliyevanın şəhidləri mizə,
şəhid ailələrinə, qazilərimizə gös tər diyi
diqqət və qayğı nümunə olmaqla, şəhid lə ri 
mizin xatirəsi xalqımız üçün daim əzizdir.

Vətən Müharibəsində Daşkəsən rayonun
dan da yüzlərlə gənc könüllü olaraq ordu
sıralarına qoşulmuş, torpaqlarımızın azad ol
unması uğrunda gedən döyüşlərdə misilsiz
qəhrəmanlıq dastanı yazmışlar. Onlardan 32
nəfər müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarından keçmiş şəhidlərimizin xati rə si ni
və adını uca tutmaq, onların yaxınlarına,
doğmalarına, ailə üzvlərinə diqqət və qayğı
göstərmək bizim hər birimizin vətəndaşlıq
borcumuzdur. 

Vətən övladları şəhidlərimizin əziz xati 
rəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır!

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin,
əziz ruhları şad olsun!

Sonra rayon rəhbərliyi, hüquqmühafizə
orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər, icti
maiyyət nümayəndələri və sakinlər qəmli
musiqi sədaları altında şəhid məzarlarına gül
düzüblər.

Әhəd Abıyev şəhid ailələri, Qarabağ
müharibəsi əlilləri və iştirakçıları, rayon
ağsaqqalları və veteranları ilə görüşüb, on
ların qayğıları ilə maraqlanıb.

Anım Günündə şəhid ailələrinin üzvləri,
qazi və Vətən Müharibəsi iştirakçıları hüquq
mühafizə orqanları ilə birgə rayonun Şəhidlər
Xiyabanı ərazisində şəhidlərin xatirəsinə
ağacəkmə aksiyası keçiriblər. Әhəd Abıyev

əkilmiş 500dən çox ağaca mütəmadi qulluq
göstərilməsi üçün tapşırıqlarını verib.

Daha sonra Daşkəsən rayon İcra hakimiy 
yətinin başçısı Әhəd Abıyev rayonun hüquq
mühafizə orqanlarının rəhbərləri  ilə birgə
Vətən Müharibəsi şəhidi Әləsgərov Pərviz
Lətif oğlunun doğum gününü yad etmək
üçün Mədənçilər qəsəbəsində Şəhidin
valideynlərinin yaşadığı evdə olub. Әhəd
Abıyev şəhidin valideynləri ilə söhbət edib,
Pərviz Әləsgərovun döyüş yolundan söhbət
açıb. Həmçinin rayon rəhbəri şəhid ailələri
və qazilərlə bağlı Prezident cənab İlham
Әliyevin və Birinci vitseprezident
Mehriban xanım Әliyevanın ardıcıl mühüm
tədbirlər gördüyünü diqqətə çatdırıb. Şəhidin
atası Lətif Әləsgərov, anası Aybəniz Әləs
gərova ailələrinə göstərilən diqqət və qayğı

dan razı qaldıqlarını və buna görə minnətdar
lıqlarını bildiriblər.

Anım Günündə Әhəd Abıyev Xoşbulaq
kənd qəbiristanlığında Vətən Müharibəsi
şəhidi Bağırov Eşqin Rafiq oğlunun məzarını
da ziyarət edib, ailə üzvləri ilə görüşüb,
qayğıları ilə maraqlanıb. 

Sonra Әhəd Abıyev Qazaxyolçular kən di 
nə gələrək Vətən Müharibəsi şəhidi Cab
barov Muraz İlham oğlunun xatirəsinə inşa
olunan bulağın tikinti işlərinin gedişatını
izləyib, lazımi köməklik göstərib. 

Anım Günündə rayon İcra hakimiyyətinin
məsul əməkdaşları Gəncə şəhər Şəhidlər
Xiyabanında daşkəsənli şəhid məzarlarını da
ziyarət ediblər.

Daşkəsən rayonunda 8 Noyabr –
Zəfər Günündə silsilə tədbirlər
keçirilib. Әvvəlcə Daşkəsən

Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olunub, eyni za
manda daşkəsənli Vətən Müharibəsi
şəhidi gizir İsmayılov Novruz Nürəddin
oğlunun anım günü qeyd edilib.

Tədbirdə Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyev, rayonun hüquqmühafizə
orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların rəh
bərləri, şəhid ailələri, qazilər, Vətən müharibəsi
iştirakçıları, ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri
və sakinlər iştirak ediblər.

Әvvəlcə Azərbaycanın müstəqilliyi, suv
erenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından
keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik

sükutla yad olunub, şəhid məzarları ziyarət
edilib, tər güllər düzülüb, dualar oxunub. 

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyev Daşkəsən Şəhidlər
Xiyabanında çıxış edib. O, çıxışında deyib:

 Bu gün noyabrın 8i İkinci Qarabağ
müharibəsində möhtəşəm qələbəmizin
şərəfinə qeyd edilən tarixi Zəfər günüdür. 8
Noyabr – Zəfər Gününü bütün xalqımız
milli birlik və həmrəylik içində qeyd edir. 

Zəfər Günü münasibətilə bütün daşkə sən 
li lər və şəxsən öz adımdan Silahlı Qüvvə 
lərin Müzəffər Ali Baş Komandanı cənab
İlham Әliyevi səmimi qəlbdən təbrik edirik.

Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Әliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqının

əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, müasir ordu qu
ruculuğu və xalqiqtidar birliyi ölkəmizin İkinci
Qarabağ müharibəsində qələbəsi ilə nəticələndi.
Ötən il sentyabrın 27dən başlayan, cəmi 44 gün
davam edən və Dağlıq Qarabağ da daxil ol
maqla, işğal altındakı ərazilərimizin azad
edilməsi və qaytarılması ilə nəticələnən Vətən
Müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsi, Azər
baycan xalqının iftixar və qürur mənbəyidir.

Prezident cənab İlham Әliyevin həyata
keçirdiyi müdrik və uzaqgörən siyasət Azər
baycanı 30 ilə yaxın davam edən münaqişədə
mütləq qalib etməklə, eyni zamanda ərazi
bütövlüyümüzü birmənalı olaraq təmin etdi.
Bu gün Prezident cənab İlham Әliyevin rəh
bərliyi ilə xalqımız əminamanlıq, tərəqqi

içərisində yaşayır.
Vətən Müharibəsində daşkəsənlilər də

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda
gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmiş, qəhrə
mancasına vuruşmuş, onlardan 32 nəfər
müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır.

Belə cəsur döyüşçülərimizdən biri də bu
gün anım gününü qeyd etdiyimiz Vətən
Müharibəsi şəhidi gizir İsmayılov Novruz

Nürəddin oğludur. Novruz İsmayılov 1987ci
ildə Daşkəsən rayonunun Zinzahal kəndində
anadan olub. Novruz İsmayılov Xocavəndin
və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak edib, şəxsi igidlik və şücaət
göstərib. O, Füzuli döyüşləri zamanı qəhrə
mancasına müqəddəs şəhidlik zirvəsinə

ucalmışdır. Novruz İsmayılov  8 noyabr 2020
ci il tarixdə Daşkəsən rayonunun Şəhidlər
Xiyabanında dəfn edilmişdir. Prezident cənab
İlham Әliyevin sərəncamları ilə şəhid Novruz
İsmayılov hərbi hissə qarşısında vəzifə bor
cunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə “Vətən
uğrunda”, “Xocavəndin azad olunmasına
görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif olunmuşdur.

Bu gün Prezident cənab İlham Әliyev və
Birinci vitseprezident hörmətli Mehriban
xanım Әliyeva şəhid ailələrinə, qazilərimizə
böyük diqqət və qayğı göstərirlər. Bütün
Daşkəsənlilər adından dövlət rəhbərimizə,
Prezident cənab İlham Әliyevə və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım

Әliyevaya minnətdarlığımızı bildiririk.
Sonra Daşkəsən şəhərinin girişindəki

ərazidə Zəfər Günü ilə əlaqədar ağacəkmə
aksiyası keçirilib. Ağacəkmə aksiyası zamanı
rayon rəhbərliyi, şəhid anaları, qazilər, rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri və gənclərin
iştirakı ilə ümumilikdə 500 eldar şamı və
digər həmişəyaşıl ağaclar əkilib.

Rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd
Abıyev və rayonun hüquqmühafizə orqan
larının rəhbərləri, ictimaiyyət nü
mayəndələri, şəhid valideynləri, qazilər
Vətən Müharibəsi şəhidi gizir İsmaylov
Novruz Nürəddin oğlunun anım günü ilə
bağlı Gəncə şəhərində Şəhidin valideyn
lərinin yaşadığı evə də baş çəkiblər.
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Sentyabrın 29da Vətən Müharibəsi
şəhidi kiçik çavuş Bağırov Eşqin Rafiq
oğlunun anım günü Xoşbulaq kəndində

şəhidin valideynlərinin yaşadığı evdə keçirilib. 
Anım günündə Daşkəsən rayon İcra hakimiy

ytinin başçısı Әhəd Abıyev, rayonun hüquq
mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhidin ailə
üzvləri, rayonun şəhid anaları və qazilər iştirak ed
iblər.

Әvvəlcə şəhid Eşqin Bağırovun Xoşbulaq kənd
qəbiristanlığında məzarı ziyarət edilib.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd
Abıyev Şəhidin valideynləri və ailə üzvləri ilə
görüşüb, şəhid Eşqin Bağırovun otuz illik qısa ömür
və döyüş yolundan danışıb. Daşkəsən rayonundan
başlayan Murovdağ döyüşləri haqqında xatirələrini
söyləyib. 

Әhəd Abıyev həmçinin Daşkəsən  rayonunda
da şəhid ailələrinə hərtərəfli diqqət və qayğı
göstərilməsini bildirərək bu istiqamətdə görülən
işlərin dövlətimizin başçısı Müzəffər Ali Baş Ko
mandan cənab İlham Әliyevin və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban xanım Әliyevanın
daim nəzarətində olduğunu qeyd edib.

Prezident cənab İlham Әliyevin sərəncamları
ilə şəhidimiz Eşqin Bağırov “Vətən uğrunda”,
“İgidliyə görə” və “Kəlbəcərin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Şəhidin atası Rafiq Bağırov, anası Nazilə
Bağırova ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya
görə ölkə başçısı cənab İlham Әliyevə və Birinci
vitseprezident Mehriban xanım Әliyevaya min
nətdarlıq bildiriblər.

*** 

Oktyabrın 2də daşkəsənli Vətən Mü ha ribəsi
şəhidləri gizir Alıyev Vahid Abbas oğlunun

Alunitdağ qəsəbəsində və əsgər Quli yev Elvin
Amil oğlunun Әhmədli kəndində keçirilmiş anım
tədbirlərində Daşkəsən rayon İcra hakimiy yə tinin
məsul əməkdaşları, Milli Məclisin deputatı Kam
ran Bayramov, rayonun hüquqmühafizə orqan
larının rəhbərləri,  şəhidlə rin yaxınları, şəhid
ailələri, qazilər, hərbçilər, müharibə iştirakçıları
və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

Әvvəlcə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda can
larını qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsi yad edilib.

Açılış mərasimlərində çıxış edən Daşkəsən rayon
İcra hakimiyyəti başçının müavini Namiq Süley
manov və Millət vəkili Kamran Bayramov şəhid
Vahid Alıyevin və şəhid Elvin Quliyevin şərəfli
həyat və döyüş yolundan söh bət açıb, ailə üzvlərinə
başsağlığı verib, xalqımı zın şəhidlərimizlə qürur
duyduğunu vur ğulayaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrun da şəhid olan vətən övladlarına Allahdan rəh
mət diləyiblər. Bildiriblər ki, Azərbaycan dövləti öz
oğullarının qəhrəmanlıqlarını yüksək qiymət lən dirir
və onları heç zaman unutmayacaqdır.

Daha sonra Daşkəsən rayon İcra hakimiyyə
tinin dəstəyi və şəhid valideynlərinin təşəbbüsü ilə
Şəhidlərin xatirəsinə tikilmiş bulaq komplek
slərinin açılışı olub.

Şəhid Vahid Alıyevin atası Abbas Alıyev, anası
Pəri Alıyeva, şəhid Elvin Quliyevin atası Amil
Quliyev, anası Elnarə Quliyeva ailələrinə
göstərilən diqqət və qayğıdan razı qaldıqlarını və
buna görə Prezident cənab İlham Әliyevə və Bir
inci vitseprezident hörmətli Mehriban xanım
Әliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

*** 

Oktyabrın 13də Daşkəsən rayon Şəhidlər
Xiyabanında Vətən Mühari bəsi şəhidi

kiçik gizir Abdullayev Şəhriyar Kamil oğlunun
anım günü keçirilib. 

Tədbirdə Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyev, Kəlbəcər rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Azər Qocayev, Daşkəsən
və Kəlbəcər rayonlarının hüquqmühafizə orqan 
larının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayən dələri,
şəhidlərin ailə üzvləri, rayonun şəhid anaları,
qazilər və KİV mənsubları iştirak ediblər.

Әvvəlcə şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda şəhid olan vətən övladlarının ruhuna dualar
oxunub.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyev Daşkəsən Şəhidlər Xiyabanında nitq
söyləyib. Әhəd Abıyev çıxışında Prezident, Müzəf
fər Ali Baş Komandan cənab İlham Әliyevin rəh
bərliyi ilə ötən ilin sentyabrın 27də başlanan və
Zəfərlə başa çatan Vətən Müharibəsində qazanılan
qələbənin tarixi əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib
ki, Prezident cənab İlham Әliyev və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban xanım Әliyeva şəhid
ailələrinin, qazilərin və müharibə iştirakçılarının
qayğılarını daim diqqət mərkəzində saxlayırlar.
Bununla yanaşı, şəhidlərimizin, igid döyüşçülərim
izin döyüş yolu öyrənilir və onlar göstərdikləri şü
caətlərə görə qiymətləndirilir, təltif olunurlar.

Sonra Daşkəsənin Bayan kəndində Vətən
müharibəsi şəhidi Abdullayev Şəhriyar Kamil oğlu
nun xatirəsinə inşa edilən bulaq kompleksinin açılışı
keçirilib. Açılış mərasimdə etdi yi çıxışda Daşkəsən
rayon İcra haki miy yətinin başçısı Әhəd Abıyev deyib:

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəf
fər Ali Baş Komandan cənab İlham Әliyevin rəh
bərliyi altında cəmi 44 gün davam edən Vətən
Müharibəsində Azərbaycan Ordusu işğalçı Er
mənistan ordusunu darmadağın edərək böyük tarixi
qələbəyə nail oldu.

Vətən Müharibəsində respublikamızın bütün böl
gələrində olduğu kimi Daşkəsən rayonundan da yü
zlərlə gənc ordu sıralarına könüllü qoşuldu,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşdular. Onlardan
32 nəfər müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Belə

cəsur döyüşçülərimizdən biri də
Vətən Müharibəsi şəhidi Azərbay
can Ordusunun kiçik giziri Abdul
layev Şəhriyar Kamil oğludur.
Bütün Daşkəsənlilər adından şəhid
Şəhriyar Abdullayevin ailəsinə və
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı
verir, Şəhidimizə Allahdan rəhmət
diləyirik.

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin
kiçik giziri Şəhriyar Abdullayev
Vətən Müharibəsi zamanı Kəl
bəcərin, Füzulinin və Cəbrayılın
azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə vuruşub, qəhrəmanlıq

nümunələri göstərib. O, 2020ci il oktyabrın 13
də Hadrut döyüşləri zamanı
şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Prezident cənab İlham Әliyevin
sərəncamları ilə Şəhriyar Abdul
layev hərbi hissə qarşısında qoyul
muş döyüş tapşırıqlarını, vəzifə
borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə
görə “Vətən uğrunda”, “Füzulinin
azad olunmasına görə”, “Cəbrayılın
azad olunmasına görə”, ”Kəl
bəcərin azad olunmasına görə”,
“Hərbi xidmətlərdə fərqlənməyə
görə” medalları və “Azərbaycan
Bayrağı” ordeni ilə təltif olunub.

Şəhid Şəhriyar Abdullayev
qəlbimizdə əbədi yaşayacaq və onun xatirəsi daim
əziz tutulacaqdır.

Bu gün Prezident cənab İlham Әliyev və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Әliyeva
şəhid ailələrinə, qazilərimizə böyük diqqət və
qayğı göstərirlər. Buna görə daşkəsənlilər adından
Prezident cənab İlham Әliyevə və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban xanım Әliyevaya
minnətdarlığımız bildiririk.

Çıxış edən Kəlbəcər rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Azər Qocayev Kəlbəcər rayonundan olan
şəhid Şəhriyar Abdullayevə Allahdan rəhmət,

ailəsinə səbir diləyib, şəhidin keçdiyi şərəfli döyüş
yolundan söz açıb.  Azər Qocayev bildirib ki,
qalib Azərbaycan xalqı şəhidlərimizin xatirəsini
hər zaman  əziz və uca tutacaqdır.

Daha sonra Daşkəsən rayon İcra hakimiyyə
tinin dəstəyi və Şəhidin valideynlərinin təşəbbüsü
ilə tikilmiş bulaq kompleksinin açılışı olub.

Açılış mərasimində həmçinin Şəhidin döyüş
yoldaşları xatirələrini bölüşüb, məktəb şagirdləri
şeirlər oxuyublar.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd
Abıyev şəhid gizir Şəhriyar Abdullayevin ”Kəl
bəcərin azad olunmasına görə” medalını Şəhidin
anası Abdullayeva Firuzə Həsən qızına təqdim edib.

Şəhidin atası Kamil Abdullayev, anası Firuzə
Abdullayeva ailələrinə göstərilən diqqət və qayğı
dan razı qaldıqlarını və buna görə Prezident cənab
İlham Әliyevə və Birinci vitseprezident hörmətli
Mehriban xanım Әliyevaya minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

***

Oktyabrın 26da Daşkəsən rayon Şə hid lər
Xiyabanında Vətən Müharibəsi şəhidi

əsgər Abbasov Tacəddin Vüqar oğlunun keçir
ilən anım mərasimində Daşkəsən rayon İcra

hakimiy yətinin başçısı Әhəd Abıyev, rayonun
hüquqmühafizə orqanlarının rəhbərləri,
Şəhidin ailə üzvləri, rayonun şəhid anaları,
qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri və ziyalılar
iştirak ediblər.

Mərasim iştirakçıları şəhid əsgər Tacəddin Ab
basovun məzarına gül dəstələri düzərək xatirəsini
yad ediblər.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyev Şəhidin ailəsinə başsağlığı verib
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Әliyevin
rəhbərliyi ilə Vətən Müharibəsində qazanılmış tar
ixi Qələbədən, eləcə də şəhid əsgər Tacəddin Ab
basovun həyat və döyüş yolundan söz açıb. Qeyd
edib ki, Azərbaycan Ordusunun əsgəri şəhid Tacəd

din Abbasov Vətən
Müharibəsində Xocavəndin və
Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə vuruşub. Tacəddin Ab
basov 2020ci ilin oktyabrın 24
də Füzuli döyüşləri zamanı
şəhidlik zirvəsinə ucalıb, ok
tyabrın 26da Daşkəsən Şəhidlər
Xiyabanında dəfn edilib. Prezi
dent cənab İlham Әliyevin sərən
camları ilə şəhid Tacəddin
Abbasov “Vətən uğrunda”,
“Füzulinin azad olunmasına görə”
və “Xocavəndin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif olunub.

Şəhidin anası Abbasova Həmidə Musa qızı ailəs
inə göstərilən diqqət və qayğıdan razı qaldığını və
buna görə Prezident cənab İlham Әliyevə və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Әliye
vaya minnətdarlığını bildirib.

***

Noyabrın 2də daşkəsənli Vətən Mü ha ribəsi
şəhidləri əsgər Şıxıyev Orxan Raqif oğlu

nun və əsgər Cabbarov Muraz İlham oğlunun
Daşkəsən Şəhidlər Xiyabanında anım
mərasimləri keçirilib.

Anım mərasimində Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev, rayonun
hüquqmühafizə orqanlarının rəhbərləri,
SHXÇDXnin rayon bölməsinin rəisi, şəhid
anaları, qazilər, ziyalılar və rayonun ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.

Şəhidlərin məzarı üzərinə gül dəstələri qoyu
lub, dualar oxunub, onların döyüş yolundan söh
bət edilib, xatirələri anılıb.

Qeyd edək ki, Şıxıyev Orxan Raqif oğlu 29
sentyabr 1989cu ildə Daşkəsən rayon Dəstəfur kənd
inə  anadan olub. Orxan Şıxıyev ötən il noyabrın
2də Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid
olub, 2 noyabr 2020ci il tarixdə Daşkəsən Şəhidlər
Xiyabanında dəfn edilib. Prezident cənab İlham
Әliyevin sərəncamları ilə Orxan Şıxıyev ölümündən
sonra "Vətən uğrunda" və "Xocavəndin azad olun
masına görə" medalları ilə təltif edilib.

Cabbarov Muraz İlham oğlu 7 mart 2000ci ildə
Daşkəsən rayon Zağalı kəndinə anadan olub.
Muraz Cabbarov Kəlbəcərin və Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, Füzuli

döyüşləri zamanı şəhid olub, 2 noyabr 2020ci il
tarixdə Daşkəsən Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
Prezident cənab İlham Әliyevin sərəncamlarına
əsasən, Muraz Cabbarov "Vətən uğrunda", "Kəl
bəcərin azad olunmasına görə", “Füzulinin azad ol
unmasına görə”, “Cəsur döyüşçü” medalları və
3cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni  ilə təltif edilib.

***

Noyabrın 4də Daşkəsən rayon Şəhidlər
Xiyabanında Vətən Müharibəsi şəhidi

əsgər Məmmədov Sərxan Sahil oğlunun keçir
ilən anım mərasimində Daşkəsən rayon İcra

hakimiyyətinin başçısı Әhəd
Abıyev, rayonun hüquq
mühafizə orqanlarının rəhbər
ləri, SHXÇDXnin rayon
bölməsinin rəisi, Şəhidin ailə
üzvləri, rayonun şəhid anaları,
qaziləri, ziyalılar və rayon icti
maiyyətinin nümayəndələri işti
rak ediblər.

Mərasim iştirakçıları şəhid
əsgər Sərxan Məmmədovun
məzarına gül dəstələri düzərək
xatirəsini yad edib, ruhuna dualar
oxuyublar. Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin

başçısı Әhəd Abıyev Şəhidin
ailəsinə başsağlığı verərək çıxış
edib. O çıxışında deyib:

 Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham
Әliyevin rəhbərliyi altında cəmi
44 günlük Vətən Müharibəsində
Azərbaycan Ordusu 30 il işğal al
tında olan torpaqlarımızı er
mənilərdən azad edərək düşmən
üzərində tarixi qələbə çaldı. Bu
Vətən Müharibəsində
Daşkəsənlilər də Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə fəal işti
rak etmiş, qəhrəmancasına vuruşaraq onlardan 32
nəfər müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Belə
cəsur döyüşçülərimizdən biri də Vətən Müharibəsi
şəhidi  əsgər Məmmədov Sərxan Sahil oğludur.
Sərxan Məmmədov 2001ci il mayın 9da Daşkəsən
rayon Pirverdilər kəndində anadan olub. O, 2019cu
ilin iyul ayında hərbi xidmətə gedib. Sərxan Məm
mədov Vətən Müharibəsində göstərdiyi şücaətləri ilə
seçilib. Bir sıra döyüşlərdə düşmənin canlı
qüvvəsinin məhv edilməsində, parlaq qələbələrin

qazanılmasında yaxından iştirak
edib. Sərxan Məmmədov 2020ci
il noyabrın 3də Daşaltı is
tiqamətində qəhrəmancasına şəhid
olub. Qəhrəman döyüş çü müz
2020ci il noyabrın 4də Daşkəsən
Şəhidlər Xiyabanında dəfn ol
unub. Prezident cənab İlham
Әliyevin sərəncamları ilə şəhid
Sərxan Məmmədov hərbi hissə
qarşısında vəzi fə borcunu şərəflə
yerinə yetirdiyinə görə “Vətən
uğrunda” və “Xocavəndin azad ol
unmasına görə” medalları ilə təltif
olunub. Bu gün Prezident cənab

İlham Әliyev və Birinci vitseprezident hörmətli
Mehriban xanım Әliyeva şəhid ailələrinə, qazilərim
izə böyük diqqət və qayğı göstərirlər. Bütün
Daşkəsənlilər adından dövlət rəhbərimizə, Prezident
cənab İlham Әliyevə və Birinci vitseprezident hör
mətli Mehriban xanım Әliyevaya minnətdarlığımızı
bildiririk. Allah şəhidimiz Sərxan Məmmədova rəh
mət eləsin, onun əziz ruhu şad olsun. 

Daha sonra şəhid Sərxan Məmmədovun
Pirverdilər kəndində xatirəsinə inşa edilən bulaq
xatirə kompleksinin rayon ictimaiyyətinin iştirakı
ilə  açılışı olub. Bulaqxatirə kompleksi şəhidin atası
Sahil Məmmədovun təşəbbüsü, Daşkəsən rayon
İcra hakimiyyətinin dəstəyi və köməkliyi ilə tikilib. 

Bulağın açılış lentini başçısı Әhəd Abıyev,
Şəhidin atası Sahil Məmmədov və anası Hicran
Məmmədova kəsiblər.

Daşkəsən rayon Pirverdilər kənd ümumi orta
məktəbinin şagirdləri vətənpərvərlik möv zu sun da
şeirlərlə çıxış ediblər.

Şəhidin valideynləri ailələrinə göstərilən diqqət
və qayğıdan razı qaldığını və Prezident cənab
İlham Әliyevə və Birinci vitseprezident hörmətli
Mehriban xanım Әliyevaya minnətdarlığını
bildiriblər.

***

Noyabrın 9da  Daşkəsən
rayonunda Bayraq Günü

qeyd olunub və rayon Şəhidlər
Xiyabanında daşkəsənli Vətən
Müharibəsi şəhidi əsgər Ab
basov Möhlət Eldəniz oğlunun
anım mərasimi ke çi rilib. Anım
mərasimində Daşkə sən rayon
İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyev, rayonun hüquq
mühafizə orqanlarının rəhbər
ləri, şəhid anaları, qazilər,
ziyalılar, məktəblilər və icti
maiyyət nümayəndələri iştirak
ediblər. Şəhidin məzarı üzərinə
gül dəstələri qoyulub, dualar oxunub və xatirəsi
anılıb.

Daşkəsən rayon İcra haki miy yə tinin başçısı
Әhəd Abıyev Şəhi din ailəsinə başsağlığı
verdikdən sonra çıxışında deyib:

 2020ci il sentyabrın 27də Ermənistan silahlı

qüvvələrinin cəbhəboyu genişmiqyaslı təxribat
törətməsinə cavab olaraq Azərbaycan Ordusu
“Dəmir yumruq” adlandırılan əkshücum əməliy 
yatına başladı. 44 gün davam edən Vətən
Müharibəsi otuzillik işğala son qoyulması və ərazi
bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələndi.

Daşkəsənlilər də Vətən Müharibəsində Azər
baycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən
döyüşlərdə fəal iştirak etmiş  cəsur, igid
döyüşçülərimizdən biri də şəhid əsgər Daşkəsən
rayon Yuxarı Daşkəsən qəsəbə sakini Abbasov
Möhlət Eldəniz oğludur. Möhlət Abbasov 2001ci
ildə andan olub. O, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan, Xo
cavənd və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, şəxsi igidlik və şücaət
göstərmişdir. Möhlət Abbasov 7 noyabr 2020ci il
tarixdə Şuşanın Daşaltı istiqamətində gedən
döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalmış, 9
noyabr 2020ci il tarixdə Daşkəsən rayonunun
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.

Prezident cənab İlham Әliyevin sərəncamları
ilə şəhid Möhlət Abbasov hərbi hissə qarşısında
vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə
“Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”, “Füzulinin
azad olunmasına görə” və “Xocavəndin azad ol
unmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.
Allah şəhidimiz Möhlət Abbasova rəhmət eləsin,
onun əziz ruhu şad olsun. 

Şəhidin anası Cəfərova Qönçə Musa qızı ailəs
inə göstərilən diqqət və qayğıdan
razı qaldığını və buna görə Prezi
dent cənab İlham Әliyevə və Bir
inci vitseprezident hörmətli
Mehriban xanım Әliyevaya min
nətdarlığını bildirib.

***

Noyabrın 11də daşkəsənli
Vətən Mü ha ribəsi şəhidi

əsgər İbrahimov Mübariz Tel
man oğlunun Daşkəsən rayon
Şəhidlər Xiyabanında keçirilən
anım mərasimində Daşkəsən
rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyev, rayonun
hüquqmühafizə orqanlarının rəhbərləri,
Şəhidin yaxınları, şəhid ailələri, qazilər, hər
bçilər, müharibə iştirakçıları və icti maiyyət nü
mayəndələri iştirak ediblər.

Әvvəlcə Şəhidin məzarı üzərinə gül dəstələri
düzülüb, dualar oxunub və xatirəsi anılıb.

Çıxış edən Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyev şəhid Mübariz İbrahimovun
ailə üzvlərinə başsağlığı verib, xalqımızın
şəhidlərimizlə qürur duyduğunu vurğulayıb,
Şəhidin şərəfli həyat və döyüş yolundan söhbət
açıb. O bildirib ki, İbrahimov Mübariz Telman
oğlu 1990cı il yanvarın 14də Daşkəsən rayon

Xoşbulaq kəndində doğulub. Mübariz İbrahimov
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu,
tankçı olub. Azərbaycan Ordusunun əsgəri
Mübariz İbrahimov Vətən Müharibəsi zamanı
Füzulinin, Cəbrayılın və Xocavəndin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Döyüş
yoldaşlarının dedi yinə görə, "Mübariz İbrahimov
ölmədi, sağdır",  deyərək verilən əmrləri qəhrə
manlıqla yerinə yetirib, şəxsi şücaət və igidlik
göstərib. 2020ci il noyabrın 8də Xocavənd is
tiqamətində gedən döyüşlərdə Mübariz İbrahi
movun tankı vurulur, o, tankdan çıxa bilmir və
qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Mübariz
İbrahimov 2020ci il noyabrın 11də Daşkəsən
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Prezident cənab
İlham Әliyevin Sərəncamları ilə Şəhid Mübariz
İbrahimov göstərdiyi igidliyə, fədakarlığa və vəz
ifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə “Vətən
uğrunda”, “İgidliyə görə”, "Füzulinin azad olun
masına görə", "Cəbrayılın azad olunmasına görə",
"Xocavəndin azad olunmasına görə" medalları və
3cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə təltif olunub.

Daha sonra Daşkəsən rayon İcra hakimiyyə
tinin dəstəyi və şəhid valideynlərinin təşəbbüsü ilə
Xoşbulaq kəndində Azərbaycanın Milli Qəhrə
manı generalmayor Şəhid Polad Həşimovun,
Vətən Müharibəsi şəhidləri Eşqin
Bağırovla Röyal Məmmədovun və
Mübariz İbrahimovun xatirəsinə
tikilmiş bulaq kompleks lərinin
açılışı keçirilib. Bulaqların açılış
lentini rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyevlə Şəhidlərin
valideynləri kəsiblər.

Qeyd edək ki, Şəhid gener
alımız Polad Həşimov uzun müd
dət Daşkəsən rayon Xoşbulaq
kəndində yerləşən  N hərbi
hissənin komandiri olub. Peşəkar
hərbçi və yüksək insani key
fiyyətləri ilə generalmayor Polad
Həşimov daşkəsənlilərin böyük hörmət və
sevgisini qazanıb.  Buna görə də daşkəsənlilərin
istəyi ilə onun xatirəsi Xoşbulaq kəndində əbədi 
ləş di rilib.

Şəhid Mübariz İbrahimovun atası Telman
İbrahimov, anası Bəsdi İbrahimova, şəhid Eşqin
Bağırovun atası Rafiq Bağırov, anası Nazilə
Bağırova və şəhid Röyal Məmmədovun atası
Qabil Məmmədov, anası Sevda Məmmədova
ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan razı
qaldıqlarını və buna görə Prezident cənab İlham

Әliyevə və Birinci vitseprezident hörmətli
Mehriban xanım Әliyevaya minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

***

Noyabrın 12də Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin məsul işçiləri rayonun

hüquqmühafizə orqanlarının rəhbərləri,
Şəhidlərin ailə üzvləri, rayonun şəhid anaları,
qazilər və ictimaiyyət nümayən də ləri ilə bir
likdə daşkəsənli şəhidlər kəşfiy yatçı əsgər Ab
dullayev Həsən Qərib oğlunun və əsgər
İsrafilov Vidadi Vaqif oğlunun Gəncə Şəhidlər
Xiyabanında yerləşən mə zar larını onların
anım günləri ilə əlaqədar ziyarət etmiş,
xatirələrini anmışlar.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti başçısının
müavini Namiq Süleymanov Şəhidlərin ailə
üzvlərinə Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyevin və bütün Daşkəsən icti
maiyyətinin başsağlığını çatdırdıqdan sonra on
ların həyatından və keçdikləri şərəfli döyüş
yolundan söhbət açmışdır.

Namiq Süleymanov bildirmişdir ki, Abdullayev
Həsən Qərib oğlu 21 iyun 1994cü ildə Daşkəsən
şəhərində doğulub. O,  Azərbaycan Ordusunun
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu
kimi Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin sıralarında xid
mət edib. Həsən Abdullayev Vətən Müharibəsində
şəxsi igidlik və şücaət göstərib, 9 noyabr 2020ci
ildə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik
zirvəsinə ucalıb.  Həsən Abdullayev 12 noyabr
2020ci ildə Gəncə Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilib. Prezident cənab İlham Әliyevin Sərəncam
ları ilə Şəhid Həsən Abdullayev göstərdiyi
igidliyə, fədakarlığa və vəzifə borcunu şərəflə yer

inə yetirdiyinə görə “Vətən uğrunda”,
“Döyüşlərdə fərqlənməyə görə”, “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə” və "Şuşanın azad olunmasına
görə" medalları ilə təltif olunub.

İsrafilov Vidadi Vaqif oğlu 18 iyun 1987ci ildə
Daşkəsən rayon Gurbulaq kəndində doğulub. Vi
dadi İsrafilov Daşkəsən rayon Gurbulaq kənd
ümumi orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi olub.
Vətən Müharibəsi başlayanda könüllü olaraq
səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə gedib. Onun döyüş
yolu Füzuli, Qubadlı və Şuşadan keçib. Vidadi İs
rafilov 9 noyabr 2021ci il tarixdə Şuşa uğrunda
gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Vidadi
İsrafilov 12 noyabr 2020ci ildə Gəncə Şəhidlər
Xiyabanında dəfn edilib. Prezident cənab İlham
Әliyevin Sərəncamları ilə Şəhid Vidadi İsrafilov
göstərdiyi igidliyə, fədakarlığa və vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirdiyinə görə  “Vətən uğrunda”,
“Cəsur döyüşçü” və "Şuşanın azad olunmasına
görə" medalları ilə təltif olunub.

Şəhid Həsən Abdullayevin atası Qərib Abdul
layev və şəhid Vidadi İsrafilovun atası Vaqif İs
rafilov ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya görə
ölkə başçısı cənab İlham Әliyevə və Birinci vitse
prezident hörmətli Mehriban xanım Әliyevaya
minnətdarlıq bildirmişlər.

***

Noyabrın 16da Vətən
Müharibəsi şəhidi əsgər

Bəxtiyarov Orxan Sərvər oğlu
nun anım günü Daşkəsən
Şəhidlər Xiyabanında qeyd
edilib.

Anım mərasimində Daşkəsən
rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyev, rayonun hüquq
mühafizə orqanlarının rəhbərləri,
“Çovdar“ filiz emalı sahəsinin və
“Daşkəsən Dəmir Filiz” MMC
nin məsul işçiləri, SHXÇDXnin
rayon bölməsinin rəisi,  Şəhidin
ailə üzvləri, rayonun şəhid
anaları, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri işti
rak ediblər.

Әvvəlcə şəhid Orxan Bəxtiyarovun xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib, məzarına güllər
düzülüb, dualar oxunub. Daşkəsən  rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev Şəhidin
ailəsinə başsağlığı verib, səbir diləyib. Әhəd
Abıyev çıxışında deyib ki, Vətən Müharibəsi
şəhidi əsgər Daşkəsən rayon sakini Bəxtiyarov
Orxan Sərvər oğlu 1991ci ildə Daşkəsən
şəhərində andan olub. O, Şuşanın azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, qəhrə

mancasına vuruşmuş, şəxsi igidlik və şücaət
göstərmişdir. Orxan Bəxtiyarov 2020ci il
noyabrın 7də Şuşa döyüşləri zamanı şəhidlik
zirvəsinə ucalmış, 2020ci il noyabrın 16da
Daşkəsən Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Prezident cənab İlham Әliyevin sərəncamları ilə
şəhid Orxan Bəxtiyarov “Vətən uğrunda”, “Cəsur
döyüşçü” və “Şuşanın azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir. 

Sonra məktəb şagirdləri Vətənə və şəhid lə 
rimizə həsr olunmuş şeirlər oxuyublar. 

Şəhidin anası Gülbəs Bəxtiyarova ailəsinə
göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısı
cənab İlham Әliyevə və Birinci vitseprezident
hörmətli Mehriban xanım Әliyevaya minnətdar
lığını bildirib.

***

Noyabrın 16da Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin işçiləri, rayonun hüquq

mühafizə orqanları, SHXÇDXnin rayon
bölməsinin əməkdaşı, Şəhidin yaxınları, şəhid
valideynləri, qazilər və rayonun ictimaiyyət nü
mayəndələri Vətən Müharibəsi şəhidi əsgər İs
mayılov Tural Nürəddin oğlunun anım gününü
Şəhidin Gəncə Şəhidlər Xiyabanında məzarı
yanında keçiriblər.

Anım mərasimində şəhid əsgər Tural İs
mayılovun xatirəsi anılıb, ruhuna dualar oxunub,
məzarına güllər düzülüb, şərəfli həyat və döyüş
yolundan söhbət açılıb. Bildirilib ki, Tural İs
mayılov 1999cu ildə Daşkəsən rayonu Zivlan
kəndində andan olmuşdur. O, Şuşanın azadlığı

uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, qəhrə
mancasına savaşmış, şəxsi igidlik və şücaət
göstərmişdir. Tural İsmayılov 2020ci il noyabrın
7də Şuşa döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə
ucalmış, 2020ci il noyabrın 16da Gəncə
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Prezident
cənab İlham Әliyevin sərəncamları ilə şəhid Tural
İsmayılov “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü” və
“Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Şəhidin atası Nürəddin İsmayılov, anası Nazilə
İsmayılova ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya
görə ölkə başçısı cənab İlham Әliyevə və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Әliye
vaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

***

Noyabrın 18də Daşkəsən Şəhidlər Xiya
banında keçirilmiş Vətən Müharibəsi

şəhidləri kiçik çavuş Tağıyev Ramid Yaqub
oğlunun və kiçik çavuş Tağıyev Asif Zakir oğlu
nun anım mərasimlərində Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev, rayonun
hüquqmühafizə orqanlarının rəhbərləri,
SHXÇDXnin rayon bölməsinin rəisi,
Şəhidlərin valideynləri, rayo nun şəhid anaları,
qazilər, sakinlər və ictimaiyyət nümayəndələri
iştirak ediblər.

Әvvəlcə Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib, dualar oxunub, məzarlarına
güllər düzülüb.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyev  bildirib ki, bu gün fəxarətlə
söylədiyimiz, qürurlandığımız Qarabağda tarixi
Zəfərimizi Prezident, Müzəffər Ali Baş Koman
dan cənab İlham Әliyevə, şəhidlərimizə,
qazilərimizə, hərbçilərimizə borclu və minnət
darıq. O deyib ki, bu şanlı Zəfərdə payı olan
Ramid və Asif kimi qəhrəman oğullarımızla hər
bir daşkəsənli fəxr edir.

Әhəd Abıyev çıxışında Şəhidlərin həyat və
döyüş yolundan danışıb. Qeyd edib ki, Tağıyev
Ramid Yaqub oğlu 1994cü il fevralın 25də
Yuxarı Daşkəsən qəsəbəsində andan olub. O,
Kəlbəcərin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmiş, qəhrəmancasına vuruşmuş, şəxsi
igidlik və şücaət göstərmişdir. Ramid Tağıyev
2020ci oktyabrın 3də Murovdağ döyüşləri za
manı şəhidlik zirvəsinə ucalmış, 2020ci il
noyabrın 18də  Daşkəsən rayonunun Şəhidlər
Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Prezident cənab
İlham Әliyevin sərəncamlarına əsasən şəhid
Ramid Tağıyev "Vətən uğrunda", "İgidliyə görə"
və "Kəlbəcərin azad olunmasına görə" medalları
ilə təltif edilib.

Tağıyev Asif Zakir oğlu 1985ci il fevralın 23
də Daşkəsən rayon Quşçu kəndində andan olub.
O, Kəlbəcərin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmiş, qəhrəmancasına vuruşmuş, şəxsi
igidlik və şücaət göstərmişdir. Asif Tağıyev də
2020ci oktyabrın 3də  Murovdağ döyüşləri za
manı şəhidlik zirvəsinə ucalmış, 2020ci il
noyabrın 18də  Daşkəsən  Şəhidlər Xiyabanında
dəfn olunmuşdur. Prezident cənab  İlham Әliyevin
müvafiq sərəncamlarına əsasən şəhid Asif Tağıyev
"Vətən uğrunda", "İgidliyə görə" və "Kəlbəcərin
azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.

Daha sonra şəhid Ramid Tağıyevin Yuxarı
Daşkəsən qəsəbəsində Şəhidin adını əbə di ləş di rən
bulaq kompleksi istifadəyə verilib. Bulağın açılış
lentini Әhəd Abıyevlə Şəhidin anası Zərniyar
Tağıyeva kəsiblər.

Bulağın açı lı şın da məktəblilərin ifasında Vətən
qəhrəmanlarına həsr edilən şeirlər səsləndirilib.

Şəhid Ramid Tağıyevin anası Zərniyar
Tağıyeva, şəhid Asif Tağıyevin anası Nəzakət
Tağıyeva ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya
görə ölkə başçısı cənab İlham Әliyevə və Birin ci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Әliye
vaya minnətdarlıqları bildiriblər.

***

Noyabrın 24də Daşkəsən Şəhidlər Xiya
banında keçirilmiş Vətən Müharibəsi

şəhidləri çavuş Әləsgərov Pərviz Lətif oğlunun
və əsgər Zeynalov Arzu Rövşən oğlunun anım
mərasimlərində Daşkəsən rayon İcra haki miy 
yətinin başçısı Әhəd Abıyev, rayo nun hüquq
mühafizə orqanlarının rəhbərləri, SHXÇDXnin
rayon bölməsinin rəisi, Şəhidlərin valideynləri,
rayonun şəhid ana la rı, qazilər, sakinlər və icti
maiyyət nüma yən dələri iştirak ediblər.

Әvvəlcə Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib, dualar oxunub, məzarlarına
güllər düzülüb. 

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyev şəhidlərin valideynlərinə başsağlığı
verib, səbir diləyib. Әhəd Abıyev çıxışında
Şəhidlərin həyat və döyüş yolundan danışıb. Qeyd
edib ki, Әləsgərov Pərviz Lətif oğlu 1984cü ildə
Yuxarı Daşkəsən qəsəbəsində andan olub. O, Kəl
bəcərin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak
etmiş, qəhrəmancasına vuruşmuş, şəxsi igidlik və
şücaət göstərmişdir. Pərviz Әləsgərov 2020ci il
oktyabrın 2də Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid
lik zirvəsinə ucalmış, 2020ci il noyabrın 24də
Daşkəsən rayonunun Şəhidlər Xiyabanında dəfn
olunmuşdur. Prezident cənab İlham Әliyevin
sərəncamlarına əsasən şəhid Pərviz Әləsgərov
"Vətən uğrunda", "İgidliyə görə", “Döyüşlərdə
fərqlənməyə görə” və "Kəlbəcərin azad olun
masına görə" medalları ilə təltif edilib.

Zeynalov Arzu Rövşən oğlu 1999cu ildə
Daşkəsən rayonunda anadan olub. O, Kəlbəcərin
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş,
qəhrəmancasına vuruşmuş, şəxsi igidlik və şü
caət göstərmişdir. Әsgər Arzu Zeynalov 2020ci
il oktyabrın 2də  Murovdağ döyüşləri zamanı
şəhidlik zirvəsinə ucalmış, 2020ci il noyabrın
24də  Daşkəsən  Şəhidlər Xiyabanında dəfn ol
unmuşdur. Prezident cənab  İlham Әliyevin  mü
vafiq sərəncamlarına əsasən şəhid Arzu
Zeynalov "Vətən uğrunda", "İgidliyə görə" və
"Kəlbəcərin azad olunmasına görə" medalları ilə
təltif edilib.

Şəhid Pərviz Әləsgərovun  atası Lətif Әləs
gərov, anası Aybəniz Әləsgərova, şəhid Arzu Zey
nalovun atası Rövşən Zeynalov, anası Bəsdi
Zeynalova ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya
görə ölkə başçısı cənab İlham Әliyevə və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım Әliye
vaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

ДАШКЯСЯНДЯ ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ШЯЩИДЛЯРИНИН АНЫМ ЭЦНЛЯРИ КЕЧИРИЛИБ
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Avqustun 17də İkinci Qarabağ mü ha 
ri bəsi şəhidi Verdiyev Röyal Qabil

oğlunun ad günü Daşkəsən rayonunun
Xoşbulaq kən din də Şəhidin valideynlə ri 
nin yaşadığı evdə keçirilib.

Anım günüdə Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev, rayon
prokuroru Maarif Hüseynov, SHXÇDXnin
rayon bölməsinin rəisi Mirqasım Abbasov,
Şəhidin ailə üzvləri, rayonun şəhid anaları
iştirak ediblər.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyev Şəhidin valideynləri ilə
söhbət edib, şəhidlərimizin əbədi ehtirama
layiq olduğunu bildirərək Vətən Müharibəsi
iştirakçıları  ilə bağlı möhtərəm Prezident
cənab İlham Әliyevin və Birinci vitseprezi
dent  hörmətli Mehriban xanım Әliyevanın
ardıcıl mühüm tədbirlər gördüyünü diqqətə
çatdırıb.

Әhəd Abıyev Şəhidin döyüş yolundan
söhbət açıb. Bildirib ki, 1994cü il təvəllüdlü
əsgər Röyal Verdiyev Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı al
tında olan ərazilərimizin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa ol
unması üçün başlanan Vətən müharibəsi za
manı Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın rayonları
istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəman
casına savaşıb, şəhidlik zirvəsinə ucalıb.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına
qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirdiyi üçün  Prezident cənab
İlham Әliyevin  müvafiq sərəncamlarına
əsasən Röyal Verdiyev “Cəbrayılın azad ol
unmasına görə”, “Qubadlının azad olun
masına görə” və “Laçının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilib.

Şəhid atası Qabil Verdiyev, anası Sevda
Verdiyeva, digər şəhid anaları Aybəniz Ab
dullayeva, Nazilə Bağırova, Brilyant Әs
gərova şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və
qayğıdan razı qaldıqlarını ifadə etmiş və
Prezident cənab İlham Әliyevə və Birinci
vitseprezident Mehriban xanım Әliyevaya
öz minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Daha sonra Röyal Verdiyevin ad günü
Daşkəsən Şəhidlər Xiyabanında məzarı
başında rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyevin, Şəhidin yaxınlarının və icti
maiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə qeyd
olunub.

***

Avqustun 21də Vətən Müharibəsi
şəhidi baş əsgər Vəkilov Elməddin

Nizami oğlunun doğum günü Daşkəsən
Şəhidlər Xiyabanında məzarı qarşısında
qeyd olunub. 

Şəhidimizin doğum günündə Daşkəsən
rayon İcra hakimiyyətinin məsul işçiləri, ray
onun hüquqmühafizə orqanlarının rəhbərləri,
Şəhidin ailə üzvləri, rayonun şəhid valideyn
ləri, qazilər və sakinlər iştirak ediblər.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti baş çı 
sının müavini Namiq Süleymanov rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyevin adın
dan Şəhidin ailəsinə bir daha da başsağlığı
verib, Allahdan rəhmət diləyib. Namiq
Süley manov Elməddin Vəkilovun həyat və
döyüş yolundan danışıb. O bildirib ki,  44
günlük Vətən Müharibəsinin qəhrəmanların
dan biri Elməddin Vəkilov 1988ci il avqus
tun 21də Daşkəsəndə anadan olub.
Azər bay can Ordusunun baş əsgəri Elməddin
Vəkilov Vətən Müharibəsi zamanı Murov
dağ istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrə
mancasına vuruşub, şəxsi igidlik və şücaət
göstərib, onlarla düşməni məhv edib. O
2020ci il sentyabrın 30da Murovdağ
döyüşləri zamanı itkin düşüb. Elməddin
Vəkilovun nəşi 2021ci il mayın 7də tapılıb
və mayın 8də  Daşkəsən Şəhidlər Xiya
banında torpağa tapşırılıb. Prezident cənab
İlham Әliyevin sərəncamları ilə şəhid
Elməddin Vəkilov “Vətən uğrunda” və “Kəl

bəcərin azad olun
masına görə” medal
ları ilə təltif olunub. 

Şəhidin anası Nər
giz Vəkilova ailəsinə
göstərilən diqqət və
qayğıya görə Prezi
dent cənab İlham
Әliyevə və Birinci
vitseprezident hör
mətli Mehriban xanım
Әliyevaya minnətdar
lığını bildirib. 

***

Avqustun 29da
V ə t ə n

Müharibəsi şəhidləri – gizir Cəfərli Orxan
Etibar oğlunun və əsgər İsmayılov Rüstəm
Üzeyir oğlunun doğum günləri keçirilib.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
işçilərinin, Müdafiə Nazirliyinin rəs
milərinin, Şəhidlərin ailə üzvlərinin, hər
bçilərin, rayonun şəhid valideynlərinin və
ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi
mərasimdə əvvəlcə şəhidlərimizin xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Dövlət
Himni ifa olunub.

Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi polkovnik
Abdulla Qurbani Vətən Müharibəsinin tarixi
əhəmiyyətindən, bu müharibədə xalqordu
birliyindən, təcavüzkar Ermənistanın məğlu
biyyətə düçar edilməsində Müzəffər Ali Baş
Komandan cənab İlham Әliyevin müstəsna
sərkərdəlik məharətindən, Azərbaycan Or
dusunun Zəfər yürüşündən, əsgər və
zabitlərimizin öz qanları və canları ilə hərb
tariximizə şanlı səhifələr yazdıqlarından,
həmçinin müqəddəs bayrağımızın bu gün də

etibarlı əllərdə, dəmir yumruğun isə yerində
olduğundan iftixar hissi ilə danışıb.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti başçı 
sı nın müavini Vüqar Məmmədov çıxış
edərək tədbir iştirakçılarını rayon İcra ha 
kimiy yətinin başçısı Әhəd Abıyevin adından
salamlayıb, bu kimi tədbirlərin gənclərin
vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm əhəmiy 
yət kəsb etdiyini vurğulayıb. Vüqar Məmmə
dov şəhid Orxan Cəfərlinin və şəhid Rüstəm
İsmayılovun şərəfli ömür və döyüş yolların
dan söhbət açıb, Şəhidlərin valideynlərinə
başsağlığı verərək minnətdarlıq bildirib.

Sonra hərbi orkestrin sədaları altında
şəhid məzarları ziyarət edilərək çələng və gül
dəstələri qoyulub.

***

Sentyabrın 13də Vətən Müharibəsi
şəhidi Bəxtiyarov Orxan Sərvər oğlu

nun doğum günü Daşkəsən Şəhidlər Xiya
banında Şəhidin məzarı yanında qeyd
olunub.

Anım günüdə Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev,
SHXÇDXnin rayon bölməsinin rəisi
Mirqasım Abbasov, DTXnin rayon şöbəsi 
nin rəisi Natiq Musayev, rayon Polis Şö bə si 
nin rəisi Seymur Әfəndiyev, şəhidin ailə
üzvləri, rayonun şəhid anaları və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.

Әvvəlcə Şəhidin məzarına gül dəstələri
düzülüb, torpaqlarımızın azadlığı uğurunda
şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilib.

Rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd
Abıyev şəhidin ailəsinə baş sağlığı verərək
nitq söyləyib. O deyib:

 Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş
komandan cənab İlham Әliyevin rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən siyasətin əsas istiqa mət 
lərindən birini müharibə veteranlarının, əlil
lərinin, şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, problemlərinin vaxtında
həllinə nail olunması təşkil edir. Daşkəsəndə
də şəhid ailələri və qazilərə diqqət və qayğı
göstərilməsi yüksək səviyyədə təşkil olunur.

Həmin ənənənin davamı olaraq  bu gün
daşkəsənli şəhid əsgər Bəxtiyarov Orxan
Sərvər oğlunun doğum günü münasibətilə

onun məzarı başına toplaşmışıq.
Bildiyiniz kimi ötən il sentyabrın 27dən

noyabrın 10dək davam edən 44 günlük
Vətən Müharibəsində  möhtərəm Prezident,
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Әliyevin rəhbərliyi altında yenilməz Ordu
muz torpaqlarımızı erməni işğalından azad
etdi, qalib Azərbaycan xalqı öz vətənpərvər
liyini, əzmini bütün dünyaya tam aydınlığı
ilə göstərdi.

Bu gün Daşkəsəndə 30 yaşını qeyd et
diyimiz Orxan Bəxtiyarov  1991ci il
sentyabrın 13də Daşkəsən şəhərində anadan
olub. Onun iki azyaşlı övladı yadigar qalıb. 

Azərbaycan Ordusunun əsgəri Orxan
Bəxtiyarov Vətən Müharibəsi zamanı
Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə

savaşıb. O, noyabrın 7də Şuşa döyüşlərində
qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidimiz
Orxan Bəxtiyarov göstərdiyi igidliyə və vəz
ifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə
Prezident cənab İlham Әliyevin sərəncamları
ilə “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü” və

“Şuşanın azad olun
masına görə” medal
ları ilə təltif olunub.

Daha sonra
Şəhidimizin təhsil
aldığı Daşkəsən şəhər
1 saylı İ. Nəsimi
adına tam orta mək
təbin şagirdləri
şəhidlərə həsr edilmiş
şeirlər oxuyublar.

Şəhidin anası
Bəxtiyarova Gülbəs
Həsənqulu qızı ailəs
inə göstərilən diqqət

və qayğıya görə ölkə başçısı cənab İlham
Әliyevə və Birinci vitseprezident Mehriban
xanım Әliyevaya minnətdarlığını bildirib.

***

Sentyabrın 16da daşkəsənli şəhid kəş
fiyyatçı əsgər Məmmədov Elnur İsrafil

oğlunun 32ci doğum günündə Daşkəsən
rayon İcra hakimiyyətinin əməkdaşları
şəhidin ailə üzvləri və ictimaiyyət nü
mayəndələri ilə birlikdə onun Gəncə
Şəhidlər Xiyabanında məzarını ziyarət

etmiş, xatirəsini anmışlar.
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin

məsul işçisi Elmar Әliyev şəhidin ailə
üzvlərinə Daşkəsən rayon İcra hakimiyyə
tinin başçısı Әhəd Abıyevin və bütün
Daşkəsən ictimaiyyətinin başsağlığını çat
dırdıqdan sonra Elnur Məmmədovun həy
atından və keçdiyi şərəfli döyüş yolundan
söhbət açmışdır. O demişdir:

 Elnur Məmmədov 16 sentyabr 1989cu
ildə Daşkəsən rayonunda anadan olmuşdur.
Uşaqlıqdan Vətənə, torpağa, eləobaya güclü
bağlılıq hissi böyüdüyündə onu hərbçi etdi.

2020ci il 27 sentyabr səhər saatlarında
Ermənistan Silahlı Qüvvələri genişmiqyaslı
təxribat törədərək cəbhəboyu zonada yer
ləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini və
yaşayış məntəqələrini iriçaplı silahlar, mi
naatanlar və artilleriya qurğularından inten
siv atəşə tutması nəticəsində, bir mənalı
olaraq, İkinci Qarabağ müharibəsi başladı.
Vətəninin bu dar günlərində ürəyi
dözməyən, 2 əkiz qız atası olan Elnur sevdik

ləri ilə vidalaşdı. Çünki Vətənin onun kimi
mərd oğullara ehtiyacı olduğunu bilirdi.
Uşaqları Sevgi və Sevincin gözlərindən
öpüb, anası Maisə xanımdan və atası İsrafil
kişidən halallıq alan Elnur Vətənin keşiyinə
yollandı. Bu şanlı qələbədə onun da payı ol
malı idi və oldu da. 2 oktyabr 2020ci ildə
DaşkəsənKəlbəcər sərhədində qəhrəmanlıq
göstərərək şəhadətə qovuşdu.

Kəşfiyyatçı Elnur Məmmədov İkinci
Qarabağ müharibəsində yüksək qəhrəmanlıq
nümunəsi göstərərək iştirak etmişdir. Müx
təlif mövqelərdə döyüşən Elnur oktyabrın 1i
Daşkəsən rayon sərhədindən Kəlbəcər rayo 
nuna keçmişdir. Komandiri və döyüş yol daş 
la rı ilə birlikdə düşmənin iki postunu
da ğıtmışdır. Döyüş gedən zamanı içərisində

erməni zabitləri olan
UAZ markalı
maşınının yaxın
laşdığını görən ko
mandiri, Elnura
başını qaldırma
masını demiş, lakin
Elnur sinəsini
düşmənə sipər
edərək UAZ
maşınını partlatmış,
özü isə düşmənin
snayper güllə sinə tuş
gəlib qarın
n a h i y ə s i n d ə n

yaralanmışdır. Qısa müddət yerdə qaldıqdan
sonra özünü toparlamış və döyüş
yoldaşlarına "siz geri çəkilin, mən gedərəm"
deyərək düşmənə hücum etmiş, ancaq çox
təəssüf ki, snayperlə baş nahiyəsindən vuru
laraq şəhidlik mərtə bə sinə ucalmışdır.

Komandiri onun nəşini çıxara bilmədiyi
üçün düşmənin əlinə keçməsin deyə, iki
qayanın arasında gizlətmişdir. Elnurun nəşi
49 gün neytralda qalmışdır. 50ci günə keçən
gecə komandiri və döyüş yoldaşları onun
nəşini gizlətdikləri yerdən götürərək ailəsinə
təhvil vermişlər. Elnur Məmmədov böyük
izdihamla Gəncə Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilmişdir. Şəhidimiz Elnur Məmmədov
göstərdiyi igidliyə, fədakarlığa və vəzifə bor
cunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə  Prezi
dent cənab İlham Әliyevin sərəncamları ilə
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” və “Kəl
bəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif olunmuşdur.

Çıxışlarda şəhidin 31 illik şərəfli həyat
yolundan bəhs olunmuş, xatirələr dilə gətir
ilmiş, ötən il sentyabrın 27dən başlanan və
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan
cənab İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə başa
çatan Qələbənin tarixi əhəmiyyətindən
danışılmışdır.

Şəhidin atası İsrafil Məmmədov və anası
Maisə Pirverdiyeva ailələrinə göstərilən
diqqət və qayğıya görə ölkə başçısı cənab
İlham Әliyevə və Birinci vitseprezident

Mehriban xanım
Әliyevaya minnət
darlıq bildirmişlər.

***

Sentyabrın 29
da Daşkəsən

rayon İcra
h a k i m i y y ə t i n i n
başçısı Әhəd
Abıyev rayonun
hüquqmühafizə
orqanlarının rəh
bərləri ilə birgə
rayonun Zağalı
kəndində Vətən

Müharibəsi şəhid Cabbarov Muraz İlham
oğlunun xatirəsinə inşa edilən bulağın
açılışında iştirak ediblər.

Bulaq Daşkəsən rayon İcra hakimiyyə
tinin dəstəyi ilə şəhidin atası İlham Cabbarov
tərəfindən tikilib. 

Әvvəlcə bulağa gül dəstələri düzülüb və
Şəhidin xatirəsi yad edilib.

Әhəd Abıyev açılış mərasimdə çıxış
edərək deyib ki, bu gün Prezident cənab
İlham Әliyev və Birinci vitseprezident
Mehriban xanım Әliyeva şəhid ailələrinə,
qazilərimizə böyük diqqət və qayğı göstərir
lər. Vətən Müharibəsində Daşkəsən rayonun
dan da yüzlərlə gənc könüllü olaraq ordu
sıralarına qoşulmuş, qəhrəmancasına vuruş
muşlar. Onlardan 32 nəfər müqəddəs şəhid
lik zirvəsinə ucalmışdır. Belə cəsur
dö yüş çülərimizdən biri də Vətən Mühari bə 
sin də onlarla düşməni məhv edərək qəhrə
mancasına şəhid olmuş Daşkəsən rayon
Zağalı kənd sakini Cabbarov Muraz İlham
oğludur. Muraz Cabbarov Xüsusi Təyinatlı

Qüvvələrin əsgəri olub. Murazın əsgəri xid
məti dövründə Vətən Müharibəsi başlayıb.
O, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olub. Prezident cənab
İlham Әliyevin sərəncamları ilə Muraz Cab
barov “Vətən uğrunda”, “Kəlbəcərin azad ol
unmasına görə”, “Füzulinin azad olunmasına
görə” və “Cəsur
döyüşçü” medalları ilə
təltif olunub. Cəsur,
qəhrəman Muraz Cab
barovla bütün
daşkəsənlilər fəxr edir,
qürur duyur.

Açılış mərasimdə
nitq söyləyən şəhid ata
və anaları, Vətən
müharibəsi qaziləri
Muraz Cabbarovun
qısa şərəfli həyat yol
undan, onun Vətən
M ü h a r i b ə s i n d ə
göstərdiyi igidliklərindən söz açıb, şəhid
ailələrinə göstə ri lən diqqət və qayğıya görə
Prezident cənab İlham Әliyevə və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım
Әliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

***

Sentyabrın 29da Vətən Müharibəsi
şəhid Şıxıyev Orxan Raqif oğlunun da

doğum günü rayonun Şəhidlər Xiya
banında qeyd edilib və Dəstəfur kəndində
xatirəsinə inşa edilən bulağın açılış
mərasimi keçirilib.

Bulağın açılış mərasimində Daşkəsən
rayon İcra hakimiyyətinin məsul əmək
daşları, hüquqmühafizə orqanlarının rəhbər
ləri, şəhid ailələri, qazilər, Şəhidin doğmaları
və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

Çıxışlarda İkinci Qarabağ müha ri bəsin 
də Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığın

dan, 30 ildən artıq bir müddətdə işğal altında
qalan torpaqlarımızın azad edilməsi ilə nə ti 
cə lənən şanlı Zəfərdən, Orxan Şıxıyevin
döyüş və ömür yolundan danışılıb.

Şəhidin atası Raqif Şıxıyev, anası Sevda
Şıxıyeva ailələrinə göstərilən diqqət və qay 
ğı ya görə ölkə başçısı cənab İlham Әliyevə
və Birinci vitseprezident hörmətli Mehriban
xanım Әliyevaya minnətdarlıqlarını bildiri
blər.

***

Oktyabrın 13də Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev

və rayonun hüquqmühafizə orqanlarının
rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, şə 
hid valideynləri, qazilər Vətən Müharibəsi
şəhidi gizir İsmayılov Novruz Nürəddin
oğlunun ad gününü Gəncə şəhərində Şə 
hi din valideynlərinin yaşadığı evdə keçi 
rib lər.

Әvvəlcə Şəhidin xatirəsinə inşa edilən
bulağın açılışı olub.

Әhəd Abıyev  bu
lağın açılışında şəhid
gizir Novruz İs
mayılovun döyüş yol
undan söhbət açıb.
Bildirib ki, Novruz İs
mayılov Ermənistan
işğalı altında olan
ərazilərimizin azad
edilməsi üçün
başlanan Vətən Müha 
ri bə si zamanı Füzuli
istiqamətində gedən
döyüşlərdə qəhrəman
casına savaşaraq, mü 
qəd dəs şəhidlik zirvəsinə ucalıb.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda hərbi hissə qarşısında
qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə
borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün  Prezi
dent cənab  İlham Әliyevin müvafiq sərən
camlarına əsa sən Novruz İsmayılov "Vətən
uğrunda" və "Füzulinin azad olunmasına
görə" medalları ilə təltif edilib.

Әhəd Abıyev Şəhidin atası Nürəddin İs
mayılova da baş çəkib, onun səhhəti, müal
icəsinin gedişi ilə maraqlanıb və maddi
yardım göstərib.

Şəhidin atası Nürəddin İsmayılov, anası
Qəmilə İsmayılova ailələrinə göstərilən
diqqət və qayğıdan razı qaldıqlarını və buna

görə Prezident cənab İlham Әliyevə və Birinci
vitseprezident hörmətli Mehriban xanım
Әliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.

***

Noyabrın 13də Daşkəsən rayon Quşçu
kəndi sakini, İkinci Qarabağ müha 

ri bəsində şəhidlik zirvəsinə yüksələn ça 
vuş Sadıqov Rüfət Vaqif oğlunun ad günü
Şəhidin Daşkəsən Şəhidlər Xiyabanında
məzarı önündə Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyəti başçısı aparatının işçiləri,
rayonun hüquqmühafizə orqanları rəh
bərləri, Şəhidin ailə üzvləri, kənd sakin
ləri, rayonunun şəhid anaları, qazilər və
ictimaiyyət nümayəndələri ilə birlikdə
qeyd olunub.

Әvvəlcə Şəhidin xatirəsi yad edilib,
məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb, dualar
oxunub.

Rayon İcra
h a k i m i y y ə t i
başçısının müa vini
Vüqar Məmmədov
Şəhidin ailəsinə
Daşkəsən rayon İcra
h a k i m i y y ə t i n i n
başçısı Әhəd
Abıyevin və rayon
ictimaiyyətinin adın
dan başsağlığı
verərək, Müzəffər
Ali Baş Komandan
cənab İlham
Әliyevin rəhbərliyi

altında 44 günlük Vətən Müharibəsində əldə
olunan tarixi zəfərdən, Azərbaycan Ordusu
nun qüdrətindən və şəhid Rüfət Sadıqovun
həyat və döyüş yolundan danışıb. 

Sonra SHXÇDXnin Daşkəsən rayon böl 
məsi tərəfindən Şəhidin “Vətən uğrunda”
medalı anası Tərifə Ağacanova təqdim olu nub.

Sadıqov Rüfət Vaqif oğlu 13 noyabr
1995ci ildə Daşkəsən rayonu Quşçu kən din 
də doğulub. 2013cü ildə Quşçu kənd Ә.İs
mayılov adına tam orta məktəbi bitirib.
2016cı ildə müddətdən artıq həqiqi hərbi
xid mət hərbi qulluqçusu kimi N hərbi his sə 
sin də xidmətə başlayıb. Xidmət müddətində
dəfələrlə fəxri fərmanlarla təltif olunub. Rüfət
Sadıqov Vətən Müharibəsində 4 oktyabr
2020ci ildə Kəlbəcər uğrunda gedən dö yüş 
lər də şəhadətə yüksəlib. Nəşi tapılaraq 19
dekabr 2020ci ildə Daşkəsən Şəhidlər Xiya
banında dəfn edilib. Prezident cənab İlham
Әliyevin sərəncamları ilə Şəhid Rüfət Sadıqov
hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların

icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün “Vətən uğrunda” və “Kəl
bəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilib.

Şəhidin anası Tərifə Ağacanova ailəsinə
göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə baş çı sı
cənab İlham Әliyevə və Birinci vitseprezi
dent hörmətli Mehriban xanım Әliyevaya
minnətdarlığını bildirib.

ДАШКЯСЯНДЯ ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ШЯЩИДЛЯРИНИН ДОЬУМ ЭЦНЛЯРИ ГЕЙД ЕДИЛИБ

ДАШКЯСЯНДЯ ШЯЩИД ЭЕНЕРАЛ ПОЛАД ЩЯШИМОВУН ХАТИРЯСИНЯ ЯБЯДИЛЯШДИРИЛЯН БУЛАГЛАРЫ
ШЯЩИДИН АНАСЫ СЯМАЙЯ ХАНЫМ ЩЯШИМОВА ЗИЙАРЯТ ЕДИБ, ШЯЩИД АНАЛАРЫ ВЯ ГАЗИЛЯРЛЯ ЭЮРЦШЦБ

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev və Daşkəsəndə yerləşən “N” hərbi hissənin komandiri Polad Həşimov. 
2013cü il, Daşkəsən rayonu, Xoşbulaq kəndi. 

Noyabrın 20də Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı, şəhid general

mayor Polad Həşimovun anası Sə
mayə xanım Həşimova Daşkəsənə
gəlib. Onu Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Elmar
Әliyev, tanınmış aparıcı Lalə Azərtaş,

rayonun şəhid anaları, qazilər və
sakinlər müşayiət ediblər.

Səmayə xanım Həşimova əvvəlcə
Yuxarı Daşkəsən qəsəbəsində tikilən bu
lağı ziyarət edib, Polad Həşimovun əsgəri
olmuş Vətən Müharibəsi şəhidi Ramid
Tağıyevin anası Zərniyar Tağıyeva ilə

söhbət edib.
Daha sonra Səmayə xanım Daşkə 

sənin Xoşbulaq kəndində şəhid general
Polad Həşimovun 6 il yaşadığı evdə olub
və Xoşbulaq kəndində inşa edilən bulağı
ziyarət edib, şəhid anaları və qazilərlə
görüşüb.



Avqustun 6da YAP Daşkəsən rayon təşki
latının videoformatda X hesabat kon

fransı keçirilib.
Konfrans iştirakçıları əvvəlcə Daşkəsən

şəhərinin mərkəzində ulu öndər Heydər Әliyevin
abidəsi önünə gül dəstələri düzüb, xatirəsini yad
ediblər.

Ulu öndər Heydər Әliyevin abidəsi önündə bir
qrup gənclə görüş keçirilib. Həmin gənc YAP
fəallarına Partiyanın üzvlük vəsiqələri təqdim ol
unub. Vəsiqə alan gənclər dövlətə sədaqətli
olduqlarını və ölkə Prezidentinin apardığı siyasəti

dəstəklədiklərini bəyan ediblər.
Videoformatda keçirilən konfransda öncə YAP

ın yaradıcısı, ulu öndər Heydər Әliyevin və Azər
baycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan
Vətən oğullarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.

Konfransın gündəliyi təsdiq edildikdən sonra
YAP Daşkəsən rayon təşkilatının sədri Meydanəli
Yolçuyev hesabat məruzəsi ilə çıxış edib.
M.Yolçuyev bildirib ki, hazırda rayon təşkilatı 70
ərazi ilk partiya təşkilatında 4700dən çox  partiya
üzvünü birləşdirir. Onlardan 2000 nəfəri qadın,
1000 nəfəri isə gənclərdir. IX konfransdan keçən
müddət ərzində 427 nəfər partiya sıralarına qəbul
olunub.

M.Yolçuyev hesabat dövrü ərzində keçirilən təd
birlərdən bəhs edərək bildirib ki, məqsəd hər bir tar
ixi hadisənin əhəmiyyətini bugünkü və gələcək
nəsillərə çatdırmaqdır. Müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Әliyevin
düşünülmüş və bu günümüz üçün müəyyən
ləşdirilən siyasətinin təməlində azərbaycançılıq
ideolo giyası dayanır. Kimliyindən, harada yaşama 
sından, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
hər kəs Vətəninə, torpağına bağlı olmalıdır. Necə
ki xalqımız 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə
dünyaya dəmir yumruq kimi birliyimizi, həm
rəyliyimizi nümayiş etdirdi. Bu gün həmin birlik
tarixi sahibinə qovuşan Qarabağımızda bərpa və
quruculuq işlərində özünü nümayiş etdirir.

Sonra YAP Daşkəsən rayon təşkilatının
NəzarətTəftiş Qrupunun sədri Yaşar Məhərrə
movun hesabatı dinlənilib.

Müzakirələr zamanı YAP İdarə Heyətinin üzvü,
Milli Məclisin deputatı Elşad Mirbəşiroğlu, rayon

təşkilatının sədr müavini
Namiq Süleymanov, rayon
təşkilatı Qadınlar Şurasının
sədri Rəna Aslanova,
Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyəti aparatı ilk partiya
təşkilatının sədri Malik Әləs
gərov, YAP Daşkəsən rayon
təşkilatı Gənclər Birliyinin
İdarə Heyətinin üzvü Elşən
Alıyev çıxış edərək təşkilatın
hesabat dövrü ərzində
gördüyü işlərdən bəhs ediblər.

Konfransda çıxış edən YAP
Mərkəzi Aparatının Təşkilat
şöbəsinin müdiri Әhliman
Tağıyev bildirib ki, xalqımız
ulu öndər Heydər Әliyevin
yaradıcısı olduğu, son 18 ildə
cənab İlham Әliyevin rəhbər
lik etdiyi Yeni Azərbaycan Par
tiyasının uğurlu gələcəyinə
böyük inam və etimad göstərir.
Yeni Azərbaycan Partiyası
Azərbaycanın, ümumilikdə re
gionun güclü siyasi təşkilatı
kimi inkişaf etməklə bərabər,
dünyanın qabaqcıl ölkələrinin
aparıcı siyasi partiyalarının
təcrübəsini də tətbiq edir.
Fəaliyyətində beynəlxalq əməkdaşlığa xüsusi
önəm verən Yeni Azərbaycan Partiyası bir çox
ölkələrin hakim partiyaları ilə əməkdaşlıq edir.

Ә.Tağıyev ölkəmizin uğurlarında Yeni Azər
baycan Partiyasının böyük rolu olduğunu önə

çəkərək, YAP Daşkəsən rayon təşkilatının gə lə 
cək fəaliyyətinə uğurlar arzulayıb.

Konfransda YAP Daşkəsən rayon təşkilatının
hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş
qiymətləndirilib.
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Noyabrın 18də Yeni Azərbaycan Par
tiyasının (YAP) təsis edilməsinin 29cu

ildönümü münasibətilə YAP Daşkəsən rayon
təşkilatı Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti ilə
birgə tədbir keçirib.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider
Heydər Әliyevin Daşkəsən şəhərinin mər kə zin 
də ucaldılmış abidəsini ziyarət edib, gül
düzüblər.

Yığıncaqda  ulu öndər Heydər Әliyevin əziz
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyev tədbiri giriş sözü ilə açaraq deyib:

  Tarixi zərurətdən yaranan Yeni Azərbaycan
Partiyası Ölkəmizin ictimaisiyasi həyatında
aparıcı rol oynayan, yarandığı gündən xalqın
partiyasına çevrilən, ulu öndər Heydər Әliyevin
yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyasının yaran
masının 29cu ildönümünü, eyni zamanda
Qarabağımızın 30 ildən sonra 44 gün ərzində
Müzəffər Ali Baş Komandanımız, Prezident,

Yeni Azərbaycan Par
tiyasının Sədri cənab İlham
Әliyevin rəhbərliyi ilə Ordu
muzun, rəşadətli əsgər və
zabitlərimizin qəhrəmanlığı
sayəsində əldə edilən Zəfər
günümüzün bir ilinin
sevincini yaşadığımız gün
lərdə qeyd edirik. Azərbay
canın son illərdə bütün
sahələrdə qazandığı böyük
nailiyyətlər, həmçinin er
məni işğalçıları üzərində
əldə edilmiş tarixi qələbə
məhz ulu öndər Heydər
Әliyevin yaratdığı və bu gün
Prezident cənab İlham

Әliyevin Sədri olduğu Yeni Azərbaycan Par
tiyasının fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlıdır.

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, verilən hər
bir vədin konkret əməli işdə öz təsdiqini tapması
ildənilə xalqiqtidar birliyinin göstəricisidir.
Məhz bu gün sevinirik ki, ulu öndər Heydər
Әliyevin ideyaları yaşayır, qalib gəlir. Azərbay
can Prezidenti, Ali Baş Komandan, Yeni Azər
baycan Partiyasının sədri İlham Әliyev
tərəfindən bu ölməz amallar sədaqətlə, cəsarətlə
daha müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Necə ki
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı, Azər
baycan xalqının xilaskarı ulu öndərimiz Heydər
Әliyev demişdir: “Yeni Azərbaycan Partiyası
dünənin, bu günün, gələcəyin partiyasıdır”.

Yeni Azərbaycan Partiyasının yeddinci qu
rultayının bu il martın 5də keçirilməsi də
böyük tarixi hadisə idi. Çünki bu qurultay Yeni
Azərbaycan Partiyasının daim təkmilləşməyə
və yeniləşməyə açıq olduğunu bir daha əyani
şəkildə sübut etdi. Prezident, Yeni Azərbaycan

Partiyasının Sədri cənab İlham Әliyev martın
5də Partiyanın keçirilən yeddinci  qurultayında
çıxışı zamanı bir çox məsələlərə toxunaraq
demişdir: “Bu illər ölkəmiz üçün, bölgəmiz
üçün həlledici illər olmuşdur... Təbii ki, onların
arasında ən önəmlisi ərazi bütövlüyümüzün
bərpa edilməsi, Vətən müharibəsində parlaq
Qələbənin qazanılmasıdır. Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünü bərpa etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi,
işğalçıları əzəli torpaqlarımızdan qovdu və
beləliklə, tarixi ədalət bərpa olundu. Bizim şanlı
Qələbəmiz qürur mənbəyimizdir”.

Vətən Müharibəsində 44 gün ərzində tarixi
mizin Zəfər Salnaməsi yazıldı, Qarabağ Azər
baycanımıza qovuşdu. Məhz bu Böyük Qələbə
Prezident cənab İlham Әliyevin bütün
sahələrdə sözünə, vədinə sadiq dövlət başçısı
kimi dünyada təsdiqlənməsinin reallığıdır.

Prezident cənab İlham Әliyev 2003cü ildə
keçirilən andiçmə mərasimində demişdir:
“Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün,
ən başlıcası, ölkədə ümummilli lider Heydər

Әliyevin siyasəti davam etdirilməlidir. Bu gün
yüksək kürsüdən çıxış edərkən, mən Azərbay
can xalqına söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq
qalacağam, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm,
Heydər Әliyevin siyasətini davam etdirə 
cəyəm”.

Bu gün Prezident cənab İlham Әliyevin sə
drliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası Qafqazda
ən güclü siyasi partiya olmaqla, Azərbaycan
xalqının milli maraqlarına xidmət göstərir.
Yarım milyondan artıq azərbaycanlını öz
ətrafında birləşdirən YAP əslində hər bir azər

baycanlının parti 
yasıdır. Ölkəmizin
dünyada və beynəlx
alq aləmdə artan nü
fuzu, respublikamızın
dinamik inkişafı,
əhalimizin rifahı, ən
əsası isə siyasiiqti
sadi sabitlik ümum
milli lider Heydər
Әliyevin siyasi kur
suna köklənmiş
Prezident cənab
İlham Әliyevin yorul
maz fəaliyyətinin
nəticəsidir. 

Ölkəmizdəki daxili sabitliyə, aparılan uğurlu
xarici siyasətə, respublikamızın hərtərəfli sosial
iqtisadi və mədəni inkişafında misilsiz xid
mətlərinə, zəngin və möhtəşəm dövlətçilik
fəaliyyətinə görə möhtərəm Prezidentimiz
İlham Әliyev cənablarına və ölkəmizin Birinci
vitseprezidenti Yeni Azərbaycan Partiyası Sə
drinin birinci müavini Mehriban xanım Әliye
vaya bütün daşkəsənlilər adından dərin
təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk.

YAP Daşkəsən rayon
təşkilatı da fəaliyyətini
partiya rəhbərliyi
tərəfindən qarşıya
qoyulmuş bütün vəz
ifələrin yerinə yetir
ilməsi üçün uğurla
davam etdirir. Hazırda
təşkilatın üzvlərinin
sayı 4720 nəfərə çatıb
və rayonumuzda YAP
a rəqib ola biləcək al
ternativ bir partiya
yoxdur. Bunun səbəbi
daşkəsənlilərin ümum
milli lider Heydər
Әliyev siyasətinə daim göstərdikləri sədaqətdən
və sevgidən irəli gəlir. YAPın bütün uğurla 
rının və qələbəsinin arxasında xalqın ulu öndər
Heydər Әliyev siyasətinə və onun ən layiqli
davamçısı möhtərəm Prezidentimiz, YAPın
sədri cənab İlham Әliyevə olan sarsılmaz inamı
və bu inamdan doğan dəstəyi dayanır.

Türkdilli Dövlətlərin Әməkdaşlıq Şurasının
qərarı ilə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Әliyev Türk Dünyasının Ali Ordeni ilə təltif ol
unub. Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Әr
doğan tərəfindən təqdim olunan Türk Dünyasının
Ali Ordeni dövlət başçımızın yüksək fədakar
lığına, misilsiz xidmətlərinə verilən qiymətdir. Bu
münasibətlə dövlət başçımızı daşkəsənlilər adın
dan təbrik edir və ona uğurlar arzulayırıq.

Tezliklə Zəngəzur dəhlizi bizi yeni Turan el
lərinə aparacaqdır. Zəngəzur koridoru həm
Türk dünyasını, həm də Avropanı birləşdirəcək
layihədir.

Çıxışımı Bəxtiyar Vahabzadənin misraları ilə
bitirmək istəyirəm:

Bir ananın iki oğlu,
Bir ağacın iki qolu,
O da ulu, bu da ulu,
Azərbaycan, Türkiyə.
Dinimiz bir, dilimiz bir,
Ayımız bir, ilimiz bir,
Eşqimiz bir, yolumuz bir,
Azərbaycan, Türkiyə.

Mən bütün daşkəsənlilər adından başda
Prezident, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri
cənab İlham Әliyev olmaqla Partiyamızın
bütün üzvlərini YAPın yaradılmasının 29cü
ildönümü münasibətilə təbrik edirəm, Par
tiyanın gələcək fəaliyyətinə yeni uğurlar,
qələbələr arzulayıram.

Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri çox hör
mətli İlham Heydər oğlu Әliyevə  eşq olsun!

Yaşasın Ümummilli Liderimizin əsasını qoy
duğu Yeni Azərbaycan Partiyası.

Tədbir YAP Daşkəsən rayon təşkilatı üzv lə 
ri nin çıxışları ilə davam edib.

Ölkə başçısı cənab İlham Әliyevin və Bir
inci vitseprezident Mehriban xanım

Әliyevanın Azərbaycanda koronavirus
(COVID19) pandemiyası ilə mübarizə
çərçivəsində tapşırıq və göstərişlərinə uyğun
olaraq Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti
tərəfindən rayon ərazisində pandemiyaya
qarşı kompleks tədbirlər davam etdirilir.

Yoluxma hallarının qarşısının alınması, bu
sahədə aparılan profilaktik işlərin effektivliyinin
yüksəldilməsi, rayon ərazisində tibbiprofilaktik,
dezinfeksiyaedici tədbirlərin intensivləşdirilməsi
məqsədilə rayon Gigiyena və Epidemiologiya
Mərkəzinin dezinfektorları, kommunal təsərrüfat
xidmətinin əməkdaşları xüsusi təyinatlı av
tonəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə Daşkəsən
şəhərinin əsas küçə və yollarında, yaşayış bi
nalarında, bazar ərazisində, bankomat və ödəniş
terminallarında, məişət tullantılarının atıldığı
konteynerlərdə, idarə, müəssisə və təşkilatların
inzibati binalarında, təhsil müəssisələrində, sosial
obyektlərdə, o cümlədən rayonun qəsəbə və
kəndlərində kimyəvi məhlullarla dezinfeksiya
işlərini mütəmadi aparırlar.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti başçısı
yanında qərargahın keçirilən iclaslarında rayonun
epidemioloji vəziyyəti ətraflı təhlil olunur, qərar
gah üzvlərinin və ərazi icra nümayəndəliklərində
yaradılmış mobil qrupların fəaliyyəti nəzarətdə
saxlanılır. Yoluxma halları aşkar edildikdə oper
ativ  tədbirlər görülür. 

Yaradılmış mobil qruplar tərəfindən əhali ilə
maarifləndirici söhbətlər aparılır, onlara  peyvənd
olunmaları tövsiyə edilir. Bildirilir ki, adamların
sıx toplaşdığı yerlərə mümkün qədər az getsinlər.
İctimai nəqliyyatdan istifadə zamanı ara məsafəni
gözləsinlər. Şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi ri
ayət etsinlər. Qapalı yerlərdə mütləq tibbi
maskadan istifadə olunmalıdır. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, yeni növ koron
avirus (COVID19) infeksiyası əleyhinə istifadə
edilən peyvəndlər orqanizmdə məlum infeksiyanın
“şərti xəstələnmə modeli”ni yaradır. Nəticədə
orqanizm virusa qarşı anticisim, yəni onu məhv
edən bioloji fəal hissəciklər hazırlayır. Buna im
munitet deyilir. Әmələ gələn qoruyucu anticisimlər
xəstəliyi törədən virusu məhv edir. Burada ruhi
stabillik, yəni xəstəlikdən qorxmamaq, pozitivə

yüklənmək və həyat eşqinin yüksək olması
həlledici şərtdir. Anticisimlər virusları tam məhv
etdikdən və ya neytrallaşdırdıqdan sonra parçala
naraq orqanizmdən xaric olur. Ona görə də,
COVID19dan sağalmış və ya peyvənd olunmuş
vətəndaşların orqanizmlərində yaranmış anticisim
lərin miqdarı tədricən azalır və 68 ay sonra mini
mal həddə enir. Vaksinin əhəmiyyəti immuniteti
gücləndirmək yolu ilə xəstəlikdən qorunmaq, in
feksiyanın ötürülməsini məh dudlaşdırmaq, ölüm
halının qarşısını almaq və nəticədə səhiyyə sistem
inə düşən yükü azaltmaqdan ibarətdir. Bir sözlə,
koronavirusa qarşı mübarizə aparmağın yolu
vaksin olunmaqdan keçir.

Daşkəsən rayonunda əhalinin vaksinasiya
strategiyasına uyğun olaraq pandemiyası ilə
mübarizə tədbirləri çərçivəsində sakinlər Mərkəzi
Rayon Xəstəxanasında peyvənd edilirlər. Müəs
sisənin yoluxucu xəstəliklər şöbəsində vaksi
nasiya üçün müraciət edənlər qeydiyyata alınır və
həkim müayinəsindən keçirlər. Peyvəndə əks
göstərişi olmayan sakinlərə vaksin vurulur. Ray
onun ucqar dağ kəndlərində bu proses paralel
olaraq aparılır. Kəndlilər də vaksinasiya pros

esindən kənarda qalmırlar. Səyyar qruplar həkim
məntəqələrində sakinlərin müraciətlərini qəbul
edirlər.

Peyvənd olunmaq virusa yoluxmaqdan tam
xilas etmir, lakin yoluxma zamanı xəstəliyi daha
yüngül keçirməyə səbəb olur. Peyvənd vurulan
dan sonra maksimum səviyyəyə çatan qoruma
müəyyən vaxtdan sonra yenə zəifləyir. Ona görə
də bütün ölkə ərazisində olduğu kimi Daşkəsəndə
də 3cü doza (“buster” doza) ilə peyvəndolunma
mərhələsinə başlanılmışdır. İlk iki dozanın vurul
masından sonra üç, altı, səkkiz ay müddətində
qoruyuculuğun davam etdiyi, sonra azalmağa
başladığı müşahidə edilir. 

“Buster” doza gücləndirici, möhkəmləndirici
məqsəd daşıyır. Yəni bu, heç də yeni bir
peyvəndləmə prosesi deyil, ilk iki dozanın
davamı olaraq əlavə gücləndirici dozadır, immu
niteti gücləndirməyə xidmət edir.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
yanında yaradılmış Operativ Qərargah tərəfindən
pandemiya ilə mübarizə istiqamətdə bütün lazımi
tədbirlər həyata keçirilir, görülən işlərin nəticəsi
gündəlik müzakirə edilir və nəzarətdə saxlanılır.

Әmək və Әhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir
liyinin (ӘӘSMN) sosial sifarişləri

əsasında ixtisaslaşmış vətəndaş cəmiyyəti in
stitutları tərəfindən icra olunan sosial xidmət
layihələrinin bir istiqaməti də ölkəmizin müx
təlif bölgələrində günərzi mərkəzlərinin
yaradılmasına yönəlib.

ӘӘSMNnin tabeliyində Sosial Xidmətlər
Agentliyinin dəstəyi ilə “Vətəndaşların Sosial Ri

fahı Naminə” İctimai Birliyi
tərəfindən icra olunan müvafiq
layihə çərçivəsində Daşkəsən
rayonunda da 2019cu ildə
yaradılmış “Günərzi Qayğı
Mərkəzi” fəaliyyətini davam
etdirir.

İctimai Birliyin rəhbəri İradə
Rizazadə məlumat verib ki,
“Günərzi Qayğı Mərkəzi”nin
yerlərdə təşkil edilməsi
uşaqların dövlət uşaq müəs
sisələrinə düşməsinin qarşısı 
nın alınması, çətin həyat
şəraitində olan uşaqların və

ailələrin sosial xidmətlərə çıxışının təmin
edilməsi məqsədi daşıyır. Mərkəz 312 yaş arası
uşaqlara yardım göstərir.

“Günərzi Qayğı Mərkəzi”ndə əsasən mək
təbyaşlı uşaqlardan ibarət iki qrup for
malaşdırılıb. Mərkəzə tək valideynli, hər iki
valideynini itirmiş və genişlənmiş ailənin hi
mayəsində olan uşaqlar, birinin əlilliyi və ya
xəstəliyi olan, digərinin (və ya hər iki

valideyninin) isə daimi iş
yerinin olmaması səbəbindən
günün çox hissəsini günə
muzd qaydada işləyən
valideynlərin uşaqları və təh
silə cəlb oluna bilən sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqlar
cəlb edilib.

“Günərzi Qayğı Mərkəzi”
uşaqların yaş və psixoloji xü
susiyyətlərinə uyğun təlimtər
biyə prosesi təşkil edir, risk
qrupuna aid olan uşaqların
ahəngdar inkişafı və tərbiyəsi
ilə məşğul olur, müxtəlif təlim
lər həyata keçirir.

Psixoloji testlər və məsləhət saatları, musiqi
dərsləri, idman yarışları və əyləncəli oyunlarda
uşaqlar böyük həvəslə iştirak edirlər.

Mərkəzdə uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili məqsədilə müxtəlif tədbirlər görülür. Onlar
maraq və bacarıqlarından asılı olaraq dərnəklərə
cəlb edilir, eyni zamanda məktəbdə oxuyan
uşaqların ev tapşırıqlarının hazırlanmasına

köməklik göstərilir.
Uşaqların psixisosial inkişafı məqsədilə

mərkəzdə sosial işçilər, pedaqoqlar, tərbiyəçilər,
psixoloqlar çalışırlar. Uşaqlar gün ərzində
yeməklə təmin olunurlar.

Bundan əlavə “Vətəndaşların Sosial Rifahı
Naminə” İctimai Birliyi tərəfindən  Daşkəsəndə
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial
reablitasiya Mərkəzi də fəaliyyət göstərir.

Avqustun 25də “Daşkəsən Dəmir Filiz” MMC Daşkəsən rayon
İcra hakimiyyəti ilə birgə “Daşkəsənin dəmir filizi yataqlarında
üstaçma, dəmir filizinin hasilatı, nəqli və anbarlaşdırılması

işlərində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi Sənədi”nin layihəsinə
əsasən, iş həcminin əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi məqsədilə məs
ləhətləşmə görüşü təşkil edib.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətində keçirilən görüşdə Daşkəsən rayon
İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev, “Daşkəsən Dəmir Filiz” MMCnin
məsul işçiləri, 10 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin
əməkdaşları, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin və Gəncə Dövlət Uni
versitetinin elmi işçiləri, inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndələr, bələdiyyə
və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçiləri  iştirak ediblər.

Әhəd Abıyev görüşü giriş nitqi ilə açıb. O, çıxışında deyib:
 Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə 2020ci
il sentyabrın 27də başlanmış 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan
xalqının tarixi Qələbəsi ilə başa çatmış, müzəffər ordumuz erməni təcavüzünə
məruz qalmış ərazilərimizi işğaldan azad etmişdir. Beləliklə, dünya hərb tar
ixinin ən şanlı səhifələrindən birini yazan Azərbaycan ordusu düşmənin təkcə
hərb maşınını deyil, həm də  erməni iqtisadiyyatını tarmar elədi. Hansı ki
mütəxəssislərin hesablamasına görə Ermənistan iqtisadi cəhətdən aldığı bu
zərbəni heç 3035 ilə də bərpa edə bilməz.

Bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında, tam müstəqil siyasət yürüdən
ölkədir. Ulu öndər Heydər Әliyev irsinin layiqli davamçısı Prezident cənab
İlham Әliyevin müəllifliyi ilə müasir Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələri
yazılır. Ötən illərdə uğurla həyata keçirilən sosialiqtisadi islahatların nəticəsi
olaraq respublikamız dünyanın sürətli inkişaf yolunda irəliləyən, özünəməx
sus milli iqtisadi inkişaf modelini yaradan qalib dövlət kimi tanınır. 

Respublikamızın iqtisadi inkişafı son illərdə keyfiyyətcə yeni mərhələyə
qədəm qoymuşdur. Belə ki, yerli istehsalatın inkişafı, bunun üçün bütün
mövcud resurslardan, o cümlədən Daşkəsəndəki filiz yataqlarından səmərəli
istifadə edilməsi cənab Prezidentin diqqət mərkəzindədir.

İyulun 22də möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Әliyev Daşkəsən ray
onuna səfəri zamanı Daşkəsən bəyanatında demişdir: “Daşkəsənin ənənəvi
sahəsi olan dəmir filizi yataqlarının işlənməsi ilə bağlı konkret planlar var”.

Bu gün biz “AzerGold” QSCnin Daşkəsən rayonunda da ölkə iqtisadiyy
atına gəlir gətirməsi, o cümlədən Daşkəsən rayonu ərazisində mövcud olan
dəmir filizi yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə iş proqramı çərçivəsində
yataqlarda üstaçma və dəmir filizinin çıxarılması və nəqli işlərinin ətraf
mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi sənədlərinin layihəsinə əsasən məs
ləhətləşmə görüşünün keçirilməsi üçün toplaşmışıq. Məlumat üçün bildirirəm
ki, Daşkəsən rayonu 8 avqust 1930cu ildə Dəstəfur rayonu adı ilə yaradılıb.
Daşkəsən DağMədən Filizsaflaşdırma Kombinatı 1954cü ildən fəaliyyətə
başlamış və onun bazasında da Daşkəsən şəhəri yaranmışdır.

Vaxtilə illik ilk istehsal gücü 1 milyon ton dəmir filizi olan həmin müəs
sisədə 2 min nəfərdən çox işçi çalışmışdır. “Daşkəsən dəmir filizi yatağının
istismara verilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 6 avqust 2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən Daşkəsən dəmir
filizi yatağının istismara verilməsi ilə əlaqədar ilkin qiymətləndirmə sənə
dinin hazırlanması, eyni zamanda cənab Prezidentin 1 sentyabr 2020ci il tar
ixli Sərəncamı ilə ölkə ərazisində dəmir filizi yataqlarının öyrənilməsi,
tədqiqi, kəşfiyyatı, işlənilməsi və idarə olunması, maddi texniki bazasının
müasirləşdirilməsi və ondan səmərəli istifadə edilməsi “AzerGold” QSCyə
həvalə edilərək eyni Sərəncamla da “Daşkəsən Filizsaflaşdırma“ ASC ləğv
edilmişdir.

Bugünkü görüşdə dəmir filizi yataqlarının işlənməsinin ilkin mərhələsinin
vəziyyətinin öyrənilməsinə dair aparılan işlər haqqında mütəxəssislər
tərəfindən məlumat veriləcəkdir.

Әlbəttə, sizlərin rəy və təklifləriniz “Daşkəsən Dəmir Filiz” MMCnin
gələcək fəaliyyəti dövründə əməyin təhlükəsizliyinə və ətraf mühitin qorun
masına təsirin qiymətləndirilməsi prosesində nəzərə alınacaqdır. 

Rayon İcra hakimiyyəti başçısının çıxışından sonra yataqların işlənməsinin
ilkin mərhələsi, filiz mədənləri ərazilərində ilkin vəziyyətə dair 2020ci ilin
oktyabr ayından etibarən aparılan ekoloji monitorinqlər barədə mütəxəssislər
tərəfindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, istismarı aparılacaq filiz sahəsi
və ətraf ərazilərdə təfsilatlı ekoloji monitorinq və tədqiqat işləri davam et
dirilir. İstehsalat prosesi nəticəsində yaranan bütün növ tullantıların qa
nunauyğun şəkildə idarə olunması, su və enerji ehtiyatlarından səmərəli
istifadə edilməsi və digər konkret tədbirlər Sənəddə də öz əksini tapacaqdır.

Görüş iştirakçıları ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi Sənədinin
mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun işlənilməsinin və Sənəddə öz
əksini tapan tədbirlərin icrasının vacibliyi xüsusilə qeyd ediblər. Həmçinin
ekoloji monitorinq və ətraf mühitin idarəedilməsi tədbirlərinə dair bir sıra
təkliflər səsləndirilib, müzakirə aparılıb. İrəli sürülən təkliflər aidiyyəti üzrə
baxılması və sözügedən Sənədə daxil edilməsi üçün protokollaşdırılıb.
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Noyabrın 26da Daşkəsən rayonunda Avropa İttifaqının
maliyyə yardımı, UNICEFin Azərbaycandakı nüma yən də 
li yinin və Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə

Agentliyinin (ANAMA) dəstəyi ilə Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat
Fondunun (BAMF) həyata keçirdiyi “Partlayıcı sursatların təh
lükəsinə dair maarifləndirmə” (PSTM) layihəsi keçirilib.

Maarifləndirmə layihəsinin həyata keçirilməsində məqsəd Daşkəsən
rayonunun Xoşbulaq, Qaraqullar, Qaratağlar, Astaf, Zağalı, Qabaqtəpə,
Təzəkənd, Pirverdilər, Kollu, Yolqullar və Çıraqlı kəndlərində yaşayan,
mina və digər partlayıcı sursatların təsirinə məruz qalan və ya qalması
ehtimal olunan sakinlərin mina problemi barədə məlumatlılıq
səviyyəsinin artırılması, onları təhlükəsiz davranışa təşviq etməklə
risklərin azaldılmasıdır.

Daşkəsən rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Elmar Әliyev layi
hənin əhəmiyyətini və aktuallığını qeyd edib və təşkilatçılara rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyevin adından təşəkkürünü bildirib.

Təlimatçı Musa Cəlalov proqram haqqında ətraflı məlumat verib,
lazımi bilik və bacarıqları çatdırıb, sualları cavablandırıb. Təlimlərdə
BAMFın regional koordinatorları Fariz Vəliyev və Vüqar Yusifli də işti
rak ediblər.

Sonda təlim iştirakçılarına maarifləndirici materiallar paylanıb.
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Sentyabrın 17də “AzerGold” Qapalı Səhm
dar Cəmiy yətinin (QSC) törəmə müəssisəsi

“Daşkəsən Dəmir Filiz” (DDF) MMCnin
təşəbbüsü Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
(ETSN) dəstəyi ilə Daşkəsən rayonunda yer
ləşən GüneyZağalı su anbarının ətrafında
ekoloji aksiya keçirib.

GüneyZağalı su anbarı Daşkəsən şəhərindən 8
kilometr cənubda, Xoşbulaq və Zağalı kəndlərinin
arasında – Qoşqarçay dərəsində yerləşir.
Qoşqarçay və Hamamçayın suyu ilə qidalanan su
anbarı 1959cu ildə layihələndirilmiş, 1969cu
ildə inşası başa çatdırılmışdır. Su anbarı Azərbay
can DağMədən Filizsaflaşdırma Kombinatının
Saflaşdırıcı Fabrikində nəm üsulla konsentrat is

tehsalı üzrə texniki suya tələbatın ödənilməsi məqsədi ilə inşa
edilmişdir.

Qeyd edilən dövrdə illik 1 milyon ton konsentratın istehsalı
üçün su anbarından 3 milyon kub metr həcmində su təchiz
edilirdi. Gələcəkdə nəzərdə tutulan illik 1.2 milyon ton kon

sentratın istehsalı üçün su anbarından təchiz
ediləcək sərfiyyat 3.6 milyon kub metr təşkil
edəcək. Hazırda DDF MMCnin balansında olan
hövzənin ümumu su həcminin artırılması və su
ehtiyatının mühafizəsi üçün müvafiq tədbirlər
görülür. Su ehtiyatının daha səmərəli istifadəsi
məqsədilə GüneyZağalının deqradasiyaya məruz
qalmış infrastrukturu yenidən qurulur. 

Beynəlxalq Sahilyanı Təmizlik Gününə həsr
edilmiş aksiya çərçivəsində “AzerGold” QSC,
ETSN və Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
əməkdaşlarının iştirakı ilə su hövzəsinin ətrafı
müxtəlif məişət tullantılarından təmizlənib, tullan
tılar çeşidlənərək təkrar emala yönəldilib. Bununla
yanaşı, əraziyə ətraf mühitinin mühafizəsinə dair
maarifləndirici lövhələr yerləşdirilib.

Tədbirin əsas məqsədi su hövzələrində təmi
zliyə riayət olunmasını təbliğ etmək, sahilyanı
ərazilərin tullantılarla zibillənməsinin qarşısını
almaq və təbiətin qorunmasına töhfə verməkdir.

Aksiya çərçivəsində, həmçinin balıq növlərinin
təbii po pulyasiyasının artırılması məqsədilə su
hövzəsinə yerli şəraitə uyğun olaraq qızılxallı forel
körpələri buraxılıb. Balıqların suya buraxılması
mərasimində Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyev, Ekologiya və təbii sərvətlər
naziri Muxtar Babayev və “AzerGold” QSCnin
İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov, DDF
MMCnin Baş direktoru Oqtay Məmmədov iştirak
ediblər.

Beynəlxalq Sahilyanı Təmizlik Günü su
hövzə ləri sahillərinin tullantılardan təmizlənməs

inə yönələn irimiqyaslı aksiyaların keçirildiyi təqvimdir. Son
30 il müddətində dünyanın 100dən çox ölkəsi hər il bu günü
qeyd edir. Bu məqsədlə bütün dünya üzrə on minlərlə insan
könüllü olaraq yaşadıqları ərazilərin sahillərini tullantılardan
təmiz ləyirlər.

Noyabrın 29da Daşkəsən şəhər İ.Nəsimi adına 1 saylı tam
orta məktəbdə yetkinlik yaşına çatmayan məktəblilərin zərərli
vərdişlərdən qorunması, müvafiq sahədə təlimtərbiyə, habelə
maarifləndirmə işlərinə töhfə məqsədilə "Narkomaniyaya yox
deyək!" mövzusunda tədbir keçirilib. 

Tədbirdə Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin məsul əmək
daşları Ruslan Məmmədəliyev və Elmar Әliyev, Daşkəsən
rayon Polis Şöbəsinin rəisi Seymur Әfəndiyev və Şöbənin
əməkdaşları, rayon Təhsil Şöbəsinin metodisti Naməddin
Mirzəyev, rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsin
nümayəndəsi Zaman Әliyev, məktəbin müəllim və şagird
kollektivi iştirak ediblər.

İlk olaraq Vətən uğurunda qəhrəmanlıq göstərmiş
şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Məktəbin direktoru Sevil Әləsgərova çıxışında
narkomaniyanın törətdiyi fəsadlar, gənclərin bəhs
olunan ictimai bəladan qorunması və bu sahədə
onlara göstərilən geniş dəstək tədbirlərindən
danışıb.

Çıxış edən rayon Polis Şöbəsinin rəisi Seymur
Әfəndiyev rayonda narkomaniyaya qarşı keçirilən
tədbirlər, görülən profilaktik işlər barədə məlumat
verib. Narkomaniyanın cəmiy yətimizə, dövlə
timizə və ümumilikdə, bəşəriyyətə dəyəri
ölçülməyəcək dərəcədə fəsadlar vurduğunu
bildirərək, belə maarifləndirmə tədbirlərinin
zəruriliyini və əhəmiyyətini tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırıb. Seymur Әfəndiyev  yetkinlik
yaşına çatmayan məktəblilərin və gənclərin zərərli

vərdişlərdən qorunması ilə bağlı ictimaiyyət arasında təbliğat
və müvafiq maarifləndirmə işlərinin gücləndirilməsinə hər
zaman böyük ehtiyac duyulduğunu qeyd edib.

Rayon İcra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Elmar Әliyev
çıxışında yeniyetmə və gənclərin narkomanlıq və digər zərərli
vərdişlərdən qorunması, gənc nəslin savadlı, vətənpərvər
ruhda böyüməsi və sağlam inkişaf etməsi isti qa mətində
ölkədə Prezident cənab İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən islahatlar və Dövlət Proqra mından irəli gələn işlərin
icra vəziyyəti barədə ətraflı çıxış edib, məktəblilərə və müəl
limlərə tövsiyələr verib.

Tədbirdə həmçinin “Narkomaniyaya yox deyək!” adlı
videoçarx nümayiş olunub, şagirdləri maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.

ДАШКЯСЯНДЯ “НАРКОМАНИЙАЙА ЙОХ ДЕЙЯК!” МЮВЗУСУНДА ТЯДБИР КЕЧИРИЛИБ

Daşkәsәn rayon İcra hakimiyyәtinin başçsı Әhәd
Abıyev başda olmaqla Daşkәsәn rayon İcra hakimiyyә
tinin kollektivi Prezident Administrasiyasının mәsul işçisi
Arif Novruzova 

ANASI PAKİZӘ XANIM MӘMMӘD QIZI
NOVRUZOVANIN 

vәfatından kәdәrlәndiklәrini bildirir, dәrin hüznlә baş sağ 
lığı verir, Allahdan rәhmәt dilәyirlәr.

Daşkәsәn rayon İcra hakimiyyәtinin başçsı Әhәd
Abıyev başda olmaqla Daşkәsәn rayon İcra hakimiyyә
tinin kollektivi RİHBAnın sektor müdiribaş mühasib
Kazım Abdullayevә 

QARDAŞI ABDULLAYEV
NAZİM SӘTTAR OĞLUNUN

vәfatından kәdәrlәndiklәrini bildirir, dәrin hüznlә baş sağ 
lığı verir, Allahdan rәhmәt dilәyirlәr.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Yanğınların statistikası göstərir

ki, payızqış mövsümündə hava 

ların soyuması, insanların istilik sis

teminə tələbatlarının yaranması və

bu məqsədlə elektrik və qaz təsərrü

fatından daha çox istifadə etməsi

nəticəsində yanğınların sayı yazyay

dövrü ilə müqayisədə artır. Dünyanın

hər yerində olduğu kimi respub

likamızda da payızqış mövsümündə

bu artım qeydə alınır və yanğınların

çox hissəsi yaşayış sektorunun payına

düşür. Çox təəssüf ki, bu hadisələrin

qarşısını hələ tamamilə almaq müm 

kün deyil. Ancaq yanğınların sayını

minimuma endirmək, hadisə zamanı

insan itkisinin qarşısını almaq müm 

kün dür və Dövlət Yanğın Nəzarəti

Xidmətinin qarşısında duran əsas

vəzifə budur.

Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti hər

il payızqış mövsümünün başlanması ilə

əlaqədar  müxtəlif qabaqlayıcı tədbirlər

həyata keçirir.

Baş verən ən faciəli yanğın hadisəsi

insan tələfatı ilə nəticələnən yanğınlardır

və təbii ki, bu da mənzillərdə baş verən

yanğınlar zamanı qeydə alınır. Mütəmadi

olaraq əhali arasında təbliğat xarakterli

söhbətlər aparılsa da, kütləvi informasiya

və təşviqat vasitələrindən istifadə edərək

maarifləndirmə işləri görülsə də vətən

daşlarımız eyni səhvləri yenidən buraxır,

beləliklə də yeniyeni yanğınlara, digər

fəlakətlərə yol açırlar. Nəticədə isə ağır

xəsarətlərlə xəstəxa naya düşür və ya həy

atlarını itirirlər. Odur ki, çoxmərtəbəli bi

nalara, yaşayış evlərinə baxışların

keçirilməsi, əhali arasında yanğıntexniki

biliyin artırılması məqsədilə təbliğat

xarakterli işlərin görülməsi vacibdir və

bu məsələ daimi olaraq müəssisə rəhbər

lərinin diqqətində olmalı, Fövqəladə Hal

lar Nazirliyi  Dövlət Yanğın Nəzarəti

Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən ver

ilmiş göstəriş və tövsiyələrin icrası ilə

bağlı müvafiq tədbirlər görməlidirlər.

Payızqış mövsümünün başlanması

ilə əlaqədar hər il Dövlət Yanğın Nə za 

rə ti Xidmətinin əməkdaşları mənzillərdə

baş verən yanğınların və insan tələfa tı 

nın qarşısını almaq məqsədilə ərazi və

regionlarda yanğın təhlükəsizliyinin

artırılması ilə bağlı təbliğat xarakterli

tədbirlər həyata keçirirlər.

Yanğınların təhlilinin nəticəsi göstərir

ki, mənzillərdə yanğınların baş vermə si 

nin əsas səbəbi elektrik və qaz cihaz və

qurğularının quraşdırılması və istis ma rı

zamanı yanğın təhlükəsizliyi qay

dalarının pozulması, odla və qaynaq va

sitəsilə işlər görülərkən ehtiyatsızlıq,

uşaqların  odla dəcəlliyi və s. olmuşdur.

Ona görə də respublika ərazisində  payız

qış mövsümü ilə əlaqədar hava la rın

soyumasını nəzərə alaraq, yanğınların

baş verməsinə şərait yaradan amil lərin

aradan qaldırılması istiqa mə tində

qabaqlayıcı tədbirlərin güc lən di rilməsi

məqsədilə yaşayış bina larındakı mənzil

lərdə sakinlər arasında maarifləndirmə

işləri aparılmış, işıqlandırmaq üçün açıq

alovdan, yəni şam və məşəl dən istifadə

edilməsinin, sobanın üzə rin də və yanında

paltar qurudulmasının, kustar üsulla

düzəldilmiş elektrik ava danlıqlarından və

cihazlarından istifadənin, bacaların

yaxınlığındakı çar daqlarda tez alışan

əşya və məişət qaz balonlarının saxlanıl

masının, nasaz qaz cihazlarının is

tismarının, uşaqların odla dəcəlliyinin

real yanğın təhlükəsi yaratdığı əhalinin

nəzərinə çatdırıl mış dır. Eyni zamanda bu

məqsədlə sakinlərə Xidmət tərəfindən

hazırlanmış “Vətəndaşların nəzərinə”

adlı yaddaş vərəqələrinin paylanması, bi

naların lift kabinələrinə “Mənzildə

yanğın zamanı davranış qaydaları”,

“Dəm qazı təhlükəsindən qorunma qay

dası” adlı stikerlər yerləşdirilməsi təmin

edilmişdir. Bu işə mənzilkommunal is

tismar sa hə lə rinin, qaz və elektrik ener

jisinin istis marı idarələrinin, rayon

bələdiyyə və icra hakimiyyətlərinin

nümayəndə ləri də cəlb edilmişdir.

Son zamanlar qaz cihazlarının is

tismarı zamanı əhali arasında dəm qa 

zın dan zəhərlənmə halları qeydə alın 

maqdadır. Müəyyən olunub ki, bu

hadisələrin əksəriyyəti vətəndaşların

təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmə 

məsi səbəbindən baş verir. Dəm qazın

dan zəhərlənmə halı yanğın ol duq da,

sobanın qapağı erkən bağlandıqda,

qaraj da, qapalı məkanda avtomobil

mühərriki işlədikdə baş verir. Mənzil

lərdə isə dəm qazından zəhərlənmə təh

lükəsi əksər hallarda evi qızdırıcı

cihazlarla qızdırarkən və ya hamam

otağında baş verir.

Qaz cihazlarından təlimata uyğun

düzgün istifadə edilməməsi səbəbindən

isə insan itkisi və xəsarət alması ilə

nəticələnən partlayış, yanğın, zəhər

lənmə kimi bədbəxt hadisələr də baş

verir. Bu cür fövqəladə halların baş ver

məməsi üçün yaşayış sahələrində stan

dartlara uyğun olmayan qaz

ci haz larından istifadə etmək qadağandır.

Hər bir məişət qaz cihazının təhlükəsiz

lik qurğuları daim saz vəziyyətdə olmalı

və onlardan istifadə zamanı müəyyən

edilmiş təhlükəsizlik qaydalarına tam ri

ayət edilməlidir!

Әhali ilə görüşlərdə yanğına qarşı

təbliğat apararkən onların nəzərinə çat

dırılmalıdır ki,  yaşayış binalarının blok

larında və mərtəbələrində quraşdırılmış

paylayıcı elektrik lövhələrinin saz və ziy 

yətdə olmasına, “Elektrik qurğularının

quraşdırılması qaydaları” və “Yanğın

təhlükəsizliyi qaydaları”nın tələblərinə

uyğun olaraq istismar edilməsinə, elek

trik lövhələrində yalnız standarta uyğun

elektrik qoruyucularından istifadə olun

masına diqqət yetirilməlidir. Həmçinin

çardaqların daim təmiz saxlanılması,

taxta konstruktiv elementlərinin oda

davamlı məhlulla hopdu rulması,

mövcud pəncərələrin şü şə lənməsi, çar

dağa çıxış qapılarının, elə cə də yanğına

qarşı divarlarda və ven tilyasiya kamer

alarında quraş dı rıl mış qapıların bağlı və

kip vəziyyətdə olma sı təmin edilməlidir.

Yaşayış bi na larının zirzəmiləri daim

təmiz saxlanılmalı, giriş qapıları bağlı

vəziyyətdə olmalı və açarlar birinci

mərtəbədə yerləşən mənzillərdən birində

və yaxud komendantda olmalıdır. Bi

naların birinci mərtəbəsində və zir zə 

misində fəa liy yət göstərən obyektlərdə

qaz ci haz larından istifadəyə yol ver

ilməməlidir.

Yaşayış binalarının birinci mər tə bə 

sin də layihə üzrə nəzərdə tutulmuş

yanğın keçidlərinin açıq vəziyyətdə sax 

lanılmasına, başqa məqsədlər üçün isti

fadə edilməməsinə daim diqqət

ye ti ril məlidir. Keçidlərin müəyyən təş 

kilat və idarələr, sakinlər tərəfindən tu

tulmasına imkan verilməməlidir.

Yaşayış evlərində elektrik və qaz ciha

zlarının təhlükəsiz istifadə olunma sı na,

tüstü boru və bacalarının düz gün

quraşdırılmasına, təmizlənməsinə fikir

verilməlidir. Yaşayış binalarının birinci

mərtəbəsində, zirzəmisində tezalışan və

yanar mayelərin saxlanılması, istənilən

müəssisələrin, emalatxanaların və digər

obyektlərin fəaliyyət göstərməsi, pilləkən

qəfəslərində və dəhlizlərdə əl damlarının

yaradılması, eləcə də pilləkən marşları

altında və onların meydançalarında ev

əşyalarının yığılması qadağandır.

Çoxmərtəbəli yaşayış binalarının

mərtəbələrində yanğına qarşı daxili

yanğın su kranlarını şlanqlarla, bir

ləşdirici başlıq və lülələrlə təchizini, su

təzyiqini qaldırmaq üçün nəzərdə tutul

muş nasosxanaların, avtomatik yanğın 

xə bərverici siqnalizasiya sisteminin,

tüstüqovucu və ventilyasiya sistemlə ri 

nin işlək vəziyyətdə olması təmin

edilməlidir.

Qəsəbə və kənd yaşayış məntə qə lə 

rin də, fərdi həyətyanı sahələrdə də quru

otların daşınması, yığılması, sobalardan

istifadə zamanı yanğın təhlükəsizliyi

qaydalarına ciddi riayət olunmasına da

ciddi diqqət yetirilməlidir. Bütün bunlar

isə əlbəttə ki, mənzillərdə, fərdi yaşayış

sahələrində yanğınların baş verməmə 

sinə və hadisə zamanı insan itkisinin

qarşısının alınmasına xidmət edir.

Daşkəsən rayonu ərazisində 11 avqust 2021ci il
tarixdə saat 18:00 radələrindən başlayaraq baş
vermiş təbii fəlakət – güclü külək əsməsi və

qasırğa nəticəsində çoxmərtəbəli yaşayış binalarının və
fərdi evlərin, sosialinzibati binaların dam örtüyünə, yaşıl
laşdırma, elektrik, rabitə və qaz təsərrüfatlarına ciddi
ziyan dəymişdir.

Güclü külək Daşkəsən şəhəri S.Vurğun küçəsi 17 nömrəli
çoxmərtəbəli yaşayış binasının və S.Vurğun adına 4 nömrəli

tam orta məktəbin, Quşçu qəsəbəsində çoxmərtəbəli yaşayış
binasının dam örtüyünü taxta konstruksiyalarla birlikdə
tamamilə uçuraraq kənara atmışdır.

Rayon Hidrometeorologiya stansiyasından verilən məlu 
ma ta görə küləyin sürəti saniyədə 3035 metr təşkil etmişdir.
Baş vermiş təbii fəlakət barədə aidiyyəti qurumlara məlumat
verilmişdir.

Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti dəymiş ziyanların
həcminin müəyyən edilməsi istiqamətində Fövqəladə Hallar
Nazirliyi ilə birgə operativ surətdə işlər aparmış, aidiyyəti qu
rumlarla müvafiq tədbirlər görərək fəlakətin vurduğu ziyan
ları aradan qaldırmışdır.

ÄÀØÊßÑßÍ ÐÀÉÎÍÓÍÄÀ ÒßÁÈÈ ÔßËÀÊßÒ ÁÀØ
ÂÅÐÈÁ Âß ÍßÒÈÚßËßÐÈ ÀÐÀÄÀÍ ÃÀËÄÛÐÛËÛÁ

ДАШКЯСЯНДЯ ПРОКУРОРЛУГ ИШЧИЛЯРИНИН
ПЕШЯ БАЙРАМЫ ЭЦНЦ
ГЕЙД ОЛУНУБ

1Oktyabr – Prokurorluq İşçilərinin
Peşə Bayramı Günü və Azərbaycan

pro ku ror luğunun yaradılmasının 103cü
ildönü mü münasibətilə Daşkəsən rayon
İcra hakimiyyətinin məsul əməkdaşları,
rayonun hüquqmühafizə orqanlarının
rəhbərləri və ictimaiyyət nümayəndələri
Daşkəsən rayon pro kuroru Maarif
Hüseynovun iştirakı ilə ulu öndər Hey
dər Әliyevin Daş kə sən şəhərinin
mərkəzində ucaldılmış abi  də sini ziyarət
edib, önünə gül dəstələri düzüblər.

Daha sonra rayon prokurorluğunun
əməkdaşları Daşkəsən Şəhidlər Xiyabanını
ziyarət ediblər. 

Bayram tədbirində başda Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru hörmətli Kam
ran Әliyev olmaqla, bütün prokurorluq işçilərinin peşə bayramı təbrik edilib, onlara çətin
və şərəfli xidməti fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb.

Sonda xatirə şəkli çəkilib.

ДАШКЯСЯНДЯ ЯДЛИЙЙЯ ИШЧИЛЯРИНИН
ПЕШЯ БАЙРАМЫ ГЕЙД ЕДИЛИБ

22Noyabr – Әdliyyə işçi lə rinin peşə bayramı və Azərbaycan  Әdliyyəsinin 103
cü ildönümü münasibətilə Daşkəsən rayon İcra hakimiy yətinin başçısı Әhəd

Abıyev, Daşkəsən rayon Məh kəmə si nin sədri Azad Әliyev, rayo nun hüquqmühafizə
or qan larının rəhbərləri və əməkdaşları ulu öndər Heydər Әliyevin Daş kə sən şəhə ri 
nin mərkəzində ucal dıl mış abi dəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzüblər.

Daha sonra Daşkəsən Şə hid lər Xiyabanı ziyarət olunub.
Bayram tədbirində başda Azərbaycan Respublikasının Әdliyyə naziri, MəhkəməHü 

quq Şurasının sədri hörmətli Fik rət Məmmədov və Ali Məh kəmənin sədri hörmətli
Ramiz Rzayev olmaqla, bütün ədliyyə işçilərinin peşə bayramı təbrik edilib, çətin və
şərəfli fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb. Sonda xatirə şəkli çəkilib.

ÄÀØÊßÑßÍÄß ÝÖÍÅÉ-ÇÀÜÀËÛ ÑÓ ÀÍÁÀÐÛ ßÒÐÀÔÛÍÄÀ ÅÊÎËÎÆÈ ÀÊÑÈÉÀ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ

ПАЙЫЗ-ГЫШ МЮВСЦМЦНДЯ ЙАНЬЫН ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ ГАЙДАЛАРЫНА ДИГГЯТ АРТЫРЫЛМАЛЫДЫР

ÄÀØÊßÑßÍÄß ÌÈÍÀ Âß ÏÀÐÒËÀÉÛÚÛ
ÑÓÐÑÀÒËÀÐÛÍ ÒßÙËÖÊßÑÈÍß ÄÀÈÐ

ÌÀÀÐÈÔËßÍÄÈÐÌß ÒßÄÁÈÐÈ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ
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