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Щяр бир инсан цчцн
онун милли
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бу эцн дя фяхр
едирям ки,
Мян Азярбайъанлыйам!
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ: “ÃÀÐÀÁÀÜ ÁÈÇÈÌÄÈÐ, ÃÀÐÀÁÀÜ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÄÛÐ!”
Yanvarın 6da Prezident İlham Әliyevin sәdrliyi ilә 2020ci ilin
yekunlarına hәsr olunmuş videoformatda müşavirә keçirilib.
Yanvarın 11dә Prezident İlham Әliyev Rusiya Prezidenti Vladimir
Putinin dәvәti ilә Moskvaya işgüzar sәfәrә gәlib.
Yanvarın 15dә Prezident İlham Әliyev Füzuli rayonunda Füzuli
Şuşa yolunun vә hava limanının tәmәlini qoyub, Şuşa şәhәrindә
sәfәrdә olub.
Yanvarın 18dә Prezident İlham Әliyev Sumqayıt Kimya Sәnaye
Parkında iki zavodun tәmәlini qoyub, vәrәqә şüşә istehsalı müәs
sisәsinin açılışını edib.
Yanvarın 20dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban
Әliyeva 20 Yanvar faciәsinin 31ci ildönümü ilә әlaqәdar Şәhidlәr
xiyabanını ziyarәt ediblәr.
Yanvarın 21dә Prezident İlham Әliyevlә Türkmәnistan Prezidenti
Qurbanqulu Berdimәhәmmәdov arasında videokonfrans for
matında görüş keçirilib.
Yanvarın 28dә Prezident İlham Әliyev Sabunçu vә Suraxanı ray
onlarında yenidәn tikilәn mәktәblәrdә yaradılan şәraitlә tanış olub.
Fevralın 1dә Prezident İlham Әliyev Abşeron rayonunda bir sıra
sosial obyektlәrin, hәmçinin Yasamal rayonunda yeni salınan meşә
tipli parkın açılışında iştirak edib.
Fevralın 1dә Prezident İlham Әliyev Abşeron rayonunda “Xırdalan”
yarımstansiyalarının açılışında iştirak edib.
Fevralın 1dә Prezident İlham Әliyev Xırdalan şәhәrindә 3 saylı
mәktәbliseydә yaradılan şәraitlә tanış olub.
Fevralın 1dә Prezident İlham Әliyev Abşeron Rayon Mәrkәzi
Xәstәxanasının yeni inşa edilәn binasının açılışında iştirak edib.
Fevralın 1dә Prezident İlham Әliyev paytaxtın Yasamal rayonunda
yeni salınan meşә tipli parkın açılışında iştirak edib.
Fevralın 8dә Prezident İlham Әliyev Baş Prokurorluğun yeni inzi
bati bina kompleksinin açılışında iştirak edib.
Fevralın 11dә Prezident İlham Әliyev Cәnub Qaz Dәhlizi Mәşvәrәt
Şurası çәrçivәsindә nazirlәrin videokonfrans formatında VII
iclasında çıxış edib.
Fevralın 14dә Prezident İlham Әliyev vә birinci xanım Mehriban
Әliyeva Füzuli, Zәngilan, Laçın vә Cәbrayıl rayonlarında olublar.
Fevralın 25dә Prezident İlham Әliyev Şağan Reabilitasiya Pansion
atının açılışında iştirak edib.
Fevralın 25dә Prezident İlham Әliyev Bakının Ramana
qәsәbәsindәki yaşayış kompleksindә şәhid ailәlәri vә müharibә
әlillәrinә mәnzillәrin tәqdim olunması mәrasimindә iştirak edib.
Fevralın 26da Prezident İlham Әliyev Xocalı soyqırımı abidәsini zi
yarәt edib.
Fevralın 26da Prezident İlham Әliyev yerli vә xarici media nü
mayәndәlәri üçün mәtbuat konfransı keçirib.
Martın 1dә Prezident İlham Әliyev “RoPax” tipli “Akademik Zәrifә
Әliyeva” gәmibәrәsinin suya salınması vә eyni tәyinatlı “Azәrbay
can” gәmibәrәsinin istismara verilmәsi mәrasimlәrindә iştirak
edib.
Martın 1dә Prezident İlham Әliyev Bakıda “Suraxanı” tanker
muzeyin açılışında iştirak edib.
Martın 1dә Prezident İlham Әliyev “Azәrbaycan Xәzәr Dәniz
Gәmiçiliyi”nin yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib.
Martın 4dә Prezident İlham Әliyev İqtisadi Әmәkdaşlıq Tәşkilatının
onlayn Zirvә toplantısında çıxış edib.
Martın 5dә Yeni Azәrbaycan Partiyasının VII qurultayı keçirilib.
Azәrbaycan Prezidenti, Yeni Azәrbaycan Partiyasının Sәdri İlham
Әliyev qurultayda videoformatda çıxış edib.
Martın 12dә Prezident İlham Әliyev Daxili Qoşunların yeni inşa ol
unan “N” hәrbi hissәsinin açılışında iştirak edib.
Martın 15dә Prezident İlham Әliyev Füzuli vә Xocavәnd rayon
larında olub.
Martın 16da Prezident İlham Әliyev Şuşa şәhәrindә olub.
Martın 20dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev,
birinci xanım Mehriban Әliyeva vә qızları Leyla Әliyeva Şuşada
Cıdır düzündә bayram tonqalı alovlandırıblar.
Martın 30da Prezident İlham Әliyev Bakıda 4 saylı DOST
mәrkәzinin açılışında iştirak edib.
Martın 31dә Türkdilli Dövlәtlәrin Әmәkdaşlıq Şurasının videokon
frans formatında qeyriformal Zirvә görüşü keçirilib, Prezident
İlham Әliyev Zirvә görüşündә çıxış edib.

Noyabrın 8dә Şuşanın azad olunması ilә bağlı müjdәni Azәrbaycan xalqına verәrkәn demişdim ki, Şuşa, sәn azadsan! Bu
gün azad Şuşada biz öz milli bayramımızı – Novruz bayramını qeyd edirik. Şuşa 28 il әsarәtdә idi. 28 il mәnfur düşmәn tәrәfindәn
dağıdılırdı, mәhv edilirdi. Şuşanın tarixi siması dağıntılara mәruz qalırdı. Düşmәn Şuşanı ermәnilәşdirmәk istәyirdi. Şuşada
Azәrbaycan xalqının irsini silmәk istәyirdi. Ancaq buna nail ola bilmәdi. Bәli, Şuşa dağıntılara mәruz qaldı, Şuşada tarixi
abidәlәrimiz mәnfur düşmәn tәrәfindәn dağıdıldı. Ancaq Şuşa әyilmәdi, sınmadı, öz lәyaqәtini qorudu, Azәrbaycanın milli
ruhunu qorudu vә bu gün Şuşada olarkәn bir daha bunun canlı şahidi oluruq. Şuşa Azәrbaycan xalqının ruhunu qoruya bildi
vә bizi gözlәyirdi. Biz dә gәlmәli idik vә gәlmişik. Ancaq gәlmәk üçün güc toplamalı idik, gәlmәk üçün hazırlıq işlәri aparılmalı
idi. Bütün istiqamәtlәr üzrә hazırlıq işlәri aparılmalı idi vә aparılırdı. Biz ölkәmizin inkişafını tәmin etmәli idik. Xalqımızın birliyini
tәmin etmәli idik. Vәtәndaş müharibәsindәn çıxmış ölkә üçün, xalq üçün bu, o qәdәr dә asan mәsәlә deyildi. Vәtәndaş
müharibәsindәn sonra bu günә qәdәr ölkәdә gedәn proseslәr xalqımızı vahid ideya uğrunda, vahid amal uğrunda, tor
paqlarımızın azad edilmәsi amalı uğrunda birlәşdirdi. Biz bu milli birliyi, milli hәmrәyliyi tәmin edә bildik. Bu, olmasa idi, bu
Qәlәbә dә olmayacaqdı.
İLHAM ӘLİYEV
AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
BAKI ŞӘHӘRİ, 20 MART 2021ci il
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ДАШКЯСЯН РАЙОНУНУН ИКИНЪИ ГАРАБАЬ МЦЩАРИБЯСИ ШЯЩИДЛЯРИ
ШЯЩИДЛЯР БИЗИМ ГЦРУРУМУЗ, ВЦГАРЫМЫЗ, ЮЛМЯЗЛИЙИМИЗДИР!
Ш Я Щ И Д Л Я Р Ю Л М Я З , В Я Т Я Н Б Ю Л Ц Н М Я З !

ÄÀØÊßÑßÍ ÐÀÉÎÍÓÍÄÀ ÂßÒßÍ ÌÖÙÀÐÈÁßÑÈ ÈËß ÁÀÜËÛ ÀÐÕÀ ÚßÁÙßÄß ÙßÉÀÒÀ ÊÅ×ÈÐÈËßÍ ÒßÄÁÈÐËßÐ Âß ÝÞÐÖËßÍ ÈØËßÐ

ЯЩЯД АБЫЙЕВ: “ДАШКЯСЯНДЯ ШЯЩИД АИЛЯЛЯРИНИН, МЦЩАРИБЯ ЯЛИЛЛЯРИНИН ПРОБЛЕМЛЯРИ ДАИМ ДИГГЯТ МЯРКЯЗИНДЯДИР”.

öhtərəm
Prezident,
Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Ko
mandanı cənab İlham Әliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27
də Qarabağda başladığı uğurlu əkshəmlə
əməliyyatı nəticəsində 44 gündən sonra
Azərbaycan böyük tarixi Qələbəyə nail
oldu. Qarabağ adlı haqq savaşında haqq
ədalət Müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Әliyevin yorulmaz, məntiqli,
cəsarətli, uzaqgörən siyasəti nəticəsində
bərpa olundu. Şanlı Azərbaycan Ordusu
nun gücünü, qüdrətini görən Ermənistan
məğlubiyyət sənədinə imza atmağa
məcbur qaldı. Düşmənin ağır məğlubiyyəti
uzun illər işğal altında qalmış rayon və
şəhərlərimizin azad olunması, Azərbay
canın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə
nəticələndi.
Daşkəsən rayonu Kəlbəcər rayonu ilə
həmsərhəd olduğu üçün müharibənin ilk
saatlarından etibarən rayon ərazisində yer
ləşən “N” hərbi hissəsinin peşəkar dağ moto
atıcı qüvvələri əks hücuma keçərək düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirdi. Bu qızğın döyüş
lərdə yaralanmış hərbi qulluqçularımız Daş
kəsən Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında
müalicəyə cəlb olundular. Daşkəsən rayon
İcra hakimiyyətinin dəstəyi ilə təşkil olun
muş təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə
daşınan yaralı əsgər və zabitlərimizə yüksək
səviyyədə köməklik edildi, onların sağal
ması üçün bütün imkan və vasitələrdən tam
istifadə olundu.
Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarə
sinin rəisi tibb xidməti polkovniki hörmətli
Elxan İbrahimov da dəfələrlə Daşkəsən
rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd
Abıyevlə birlikdə Daşkəsən Rayon Mər
kəzi Xəstəxanasında yaralı hərbi əsgər və
zabitlərimizlə görüşmüş, onların müalicə
lərinin gedişatı ilə yerində tanış olaraq mü
vafiq köməkliklərini göstərmişdir.
Vətən müharibəsinin gedişi zamanı Er
mənistan silahlı qüvvələri dəfələrlə Daşkəsən
ərazisini ağır artilleriya qurğularından və
raketlərdən atəşə tutmaqla çoxsaylı ekoloji
terror hadisələri – meşə yanğınları törətdilər.
Daşkəsən rayon mülki müdafiə qərargahının
rəhbəri Әhəd Abıyevin şəxsən iştirakı ilə şid
dətli yanğınların söndürülməsi məqsədilə cəlb
olunmuş yerli mülki müdafiə qüvvələrinin,
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndələrin,
bələdiyyələrin, rayon ictimaiyyəti fəallarının
səyi və əzmi nəticəsində ərazilərin mürəkkəb
dağlıq relyefə malik olmasına baxmayaraq,
yanğınlar qısa müddətdə söndürülərək alovun
geniş əraziyə yayılmasına və sıx meşəyə
keçməsinə və bu yanğınlarla bağlı Respub
likada və yerli əhali arasında sensasiya, nara
hatçılıq yaranmasına imkan verilmədi.
Müzəffər Ali Baş Komandan Prezident cənab
İlham Әliyevin yerlərdə tapşırıq və

Mehriban xanım Әliyevanın şəhidlərimizə,
şəhid ailələrinə, qazilərimizə göstərdiyi
diqqət və qayğı hər birimiz üçün nümunədir
və boynumuzun borcudur.
Bildirək ki, Daşkəsən rayonun Şəhidlər
xiyabanında, həmçinin Gəncə şəhər Şəhidlər
xiyabanında Daşkəsəndən olan 31 şəhidimizin
məzar daşlarının hazırlanması, onların yas
mərasimlərinin təşkili və digər yardımların
göstərilməsi Daşkəsən rayon İcra hakimiyyə
tinin daxili imkanları hesabına olunmuşdur.
Daşkəsən rayon Şəhidlər xiyabanında dəfn
edilmiş şəhidlərimizin məzar daşları Birinci
Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin məzar
daşlarına uyğun, ayrıseçkilik olmadan ağ
mərmərdən düzəldilmişdir.
Qeyd edək ki, Daşkəsən rayon Şəhidlər
xiyabanında dəfn edilmiş 1990cı illərdə
şəhid olan daşkəsənli əsgərlərin də məzar daşı

Azərbaycanın hərb tarixinə adını qızıl hər
flərlə yazdıran igid Vətən oğullarına, şəhid
lərimizə, qazilərimizə, onların ailələrinə daim
diqqət ayırmaq, qayğıları ilə maraqlanmaq
hər birimizin borcudur. Prezident cənab İlham
Әliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun
olaraq Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
başçısı Әhəd Abıyevin iştirakı ilə Daşkəsən
rayonunda şəhid ailələri, Vətən müharibəsi
iştirakçıları və onların yaxınları mütəmadi
olaraq ziyarət olunur, qayğıları ilə maraqla
nılır, problemləri həssaslıqla öyrənilir, onların
həlli istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata
keçirilir.
Hər bir ailə və döyüşçü ilə görüşüb səmimi
söhbət edən, qayğılarını öyrənən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev bildirib
ki, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Ko

vaxtilə ağ mərmərlə hazırlanmışdır. Hazırda
Vətən müharibəsində şəhid olan və Daşkəsən
rayon Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmiş əs
gərlərimizin məzar daşının da eyni formada,
ağ mərmərdən hazırlanması məhz bununla
bağlıdır və şəhidlərin məzar daşları onların
valideynlərinin razılığı ilə düzəldilmişdir.
Bundan əlavə Daşkəsən rayon Şəhidlər
xiyabanı kompleks formada müasir şəkildə
yenidən abadlaşdırılmışdır. Bununla belə
davamlı olaraq rayon Şəhidlər xiyabanında
yenidənqurma və tikinti işlərinin aparılması
nəzərdə tutulur.
Dövlət başçısının tapşırıq və tövsiyələrinə
uyğun olaraq Daşkəsəndə şəhid və qazi ailə
lərinin mövcud problemlərinin aradan qaldı
rılması üçün Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti
Heydər Әliyev Fondu, “Yaşat” Fondu, rayon
umuzdan Milli Məclisə seçilmiş millət vəkil
ləri hörmətli Kamran Bayramov və hörmətli
Elşad Mirbəşir ilə birgə mütəmadi olaraq təd
birlər həyata keçirir, şəhid ailələri və qazilər
ziyarət olunaraq onlara xüsusi diqqət göstəri
lir. Şəhid yaxınlarının və qazilərin müraciət
lərinin əsasını iş və mənzillə təminat,
müalicə, eləcə də sosialyönümlü problemlə
rinin həlli kimi məsələlər təşkil edir.
Göstərilən diqqət və qayğıya görə şəhid
ailələri və qazilər ölkə başçısı Prezident cənab
İlham Әliyevə və Birinci vitseprezident çox
hörmətli Mehriban xanım Әliyevaya öz min
nətdarlıqlarını bildirirlər.
Qeyd edək ki, Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev tərəfindən,
habelə rayonda fəaliyyət göstərən idarə, müəs
sisə və təşkilatlar, o cümlədən çoxsaylı Yeni
Azərbaycan Partiyasının fəal üzvləri tərəfindən
şəhid və qazi ailələrinə ziyarətlər, onların prob
lemlərinin həlli istiqamətində işlər müntəzəm
olaraq davam etdiriləcəkdir.
Elmar ӘLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi
və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini

göstərilən bütün sahələr üzrə diqqət və
qayğıya görə ölkə rəhbərimiz cənab İlham
Әliyevə və Birinci vitseprezident çox hör
mətli Mehriban xanım Әliyevaya təşəkkür və
minnətdarlıqlarını bildirdilər.
Bu gün də sağlamlığına qovuşmuş əsgər və
zabitlərimiz Daşkəsən rayonuna gəlib onlara
ağır və çətin günlərdə göstərdiyimiz xid
mətlərə görə minnətdarlıqlarını ifadə edirlər.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqil
liyi və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi
uğrunda döyüşlərdə əlil olmuş vətəndaşların
və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gü
cləndirilməsi ölkə başçısı tərəfindən həyata
keçirilən sosial siyasətin əsas istiqamət
ərindəndir. Prezident cənab İlham Әliyevin
əhalinin sosial problemlərinin həllinə xüsusi
diqqət və qayğı göstərməsi digər sosial qru
plar kimi əlillərin və şəhid ailələrinin də
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tövsiyələrinə əsasən öz üzərimizə düşən və
zifələri layiqincə xidmətimizlə yüksək səviy
yədə yerinə yetirdik.
Bu danılmaz, təsdiqini tapmış real fakt
lardır ki, Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti
tərəfindən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə döyüş
ərazilərində xidmət edən hərbiçilərimizə
zəruri tibbi ləvazimat və dərmanlar, bütün hər
növdən olan ərzaqlarla yanaşı, yanacaq,
çoxsaylı elektrik generatorları, yataq dəsti və
bütün avadanlıqlarla təchiz olunmuş 100dən
artıq ən müasir çadırlar verildi, qana ehtiyacı
olan əsgər və zabitlərimiz üçün qanvermə ak
siyaları təşkil olundu, həmçinin xüsusi texni
kalar rayona gətirilərək Daşkəsəndən
Kəlbəcərə döyüşə gedən hərbçilərimiz üçün
yeni yolun çəkilməsi də həyata keçirildi.
Vətən müharibəsi ərzində yaralı hərbiçilə

rimizə xidmət göstərmək üçün Daşkəsən
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına ezam olunan
tibbi briqadaların rayondakı hotellərdə və
qonaq evlərində yerləşdirilməsi, onların gün
dəlik yeməklə təminatı da Daşkəsən rayon
İcra hakimiyyəti tərəfindən təşkil edildi.

manlarında kifayət qədər əks olunub və bu re
allıq hər bir azərbaycanlıda qürur hissi doğu
rur. Cənab İlham Әliyevin Prezident
Administrasiyasında şəhidlərimizin ailələri
ilə keçirdiyi görüşü xatırlasaq, biz Onun nə
qədər böyük ürəyə sahib olduğunu vurğulaya
bilərik. Bu görüşlərin özü də bir daha göstərir
ki, Prezident cənab İlham Әliyev şəhid
ailələrinə nə qədər böyük qayğı, hörmət və
ehtiramla yanaşır. Həmçinin, bu görüşlərin
sosialsiyasi əhəmiyyəti ilə yanaşı, milli
mənəvi, vətənpərvərlik, humanizm baxımın
dan da çox böyük əhəmiyyəti vardır, eləcə də,
Onun “Azərbaycan xalqına xidmət etmək
mənim üçün böyük şərəfdir. Prezident
kimi həmişə çalışmışam ki, xalqıma
ləyaqətlə xidmət edim, Azərbaycanın hər
tərəfli inkişafına təkan verim” kəlamı qeyd
edilən bütün fikirləri sübuta yetirir.

O cümlədən Respublikanın müxtəlif böl
gələrindən yaralı əsgərlərimizə baş çəkməyə
gələn valideynlərə xüsusi qayğı və diqqət
göstərilməklə, əsgər valideynlərinin və yaxın
larının imkan daxilində yaralı əsgərlərlə
xəstəxanada görüşləri təşkil edildi. Onlar da

həyat şəraitinin yaxşılaşmasına, ictimai
hüquqlarının bərpa olunmasına tam şərait
yaradıb.
Ölkəmizin başçısı cənab İlham Әliyevin
şəhid ailələrinə göstərdiyi qayğısının bariz
nümunəsi Onun imzaladığı Sərəncam və Fər

mandanı çox hörmətli cənab İlham Әliyevin
şəxsən rəhbərliyi ilə Ordumuz xalqa qələbə
sevinci bəxş etdi. Bu qələbədə qanı tökülən
hər bir şəhidin və yaralanan gəncin xidməti
misilsizdir. Ölkə Prezidenti cənab İlham
Әliyevin, Birinci vitseprezident çox hörmətli
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anvarın 20də Daşkəsəndə 20 Yanvar faciəsinin 31
ci ildönümü ilə bağlı rayon ictimaiyyətinin nüma
yəndələri Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyevin
adından Şəhidlər xiyabanındakı əbədi məşəlin önünə əklil qoyu
lub.
Rayon rəhbərliyi, hüquqmühafizə orqanlarının əməkdaşları, hər
bçilər, ictimaiyyət nümayəndələri və sakinlər qəmli musiqi sədaları
altında şəhid məzarlarını ziyarət edib, tər güllər düzüblər.
Rayon İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev Şəhidlər
xiyabanında çıxış edib.
O, çıxışında deyib:
 1990cı il yanvarın 19dan 20nə keçən gecə Bakıda sovet
ordusu tərəfindən dinc əhaliyə qarşı dəhşətli, kütləvi qırğın
hadisəsi törədildi. Xalqın başına gətirilən bu cinayət sovet im
periyasının iç üzünü açdı. Xalq o günlərdə böyük bir həqiqəti –
meydanda həqiqi liderin olmamasını da bütün mahiyyəti ilə dərk
etdi. Qüdrətli liderin respublikada yoxluğu kimi dərk olundu.
Amma xalqının səsinə hər kəsdən əvvəl səs verən də elə Heydər
Әliyev oldu.
Ümummilli liderimiz Moskvada xüsusi nəzarət altında olaola,
özünün və ailə üzvlərinin həyatını açıq təhlükə qarşısında qoyaraq,
hadisələrdən dərhal sonra, 1990cı il yanvarın 21də Azərbaycanın
Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəldi. Ulu öndər təcavüzə
kəskin etirazını bildirdi, faciəni törədənləri, şəxsən M. Qorbaçovu
kəskin ittiham etdi, qoşunların Bakıdan çıxarılmasını tələb etdi.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Әliyevin 1990cı il 21 yanvar
tarixli bəyanatı həm də faciəyə verilən ilk siyasi qiymət idi – özü
də imperiyanın mərkəzində, Moskvada...
Ulu öndər Heydər Әliyevin daxili və xarici siyasətini uğurla
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davam etdirən möhtərəm Prezident Müzəffər Ali Baş Komandan
cənab İlham Әliyevin 20 Yanvar faciəsində müharibə veteran
larının, şəhid ailələrinin, əlillərin problemlərinin dövlət
səviyyəsində həllini mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıya
qoyub. Ölkəmizdə şəhid ailələrinin, əlillərin sosial təminatı
ildənilə daha da möhkəmləndirilir.
Bu il xalqımız 20 Yanvar hadisələrinin otuz birinci ildönümünü
qeyd edir, igid övladlarının fədakarlığını məhəbbətlə xatırlayır, on
ların əziz xatirəsini böyük ehtiramla yad edir. Vətən uğrunda can
larını qurban vermiş mərd, igid oğul və qızlarımızın uyuduğu
Şəhidlər xiyabanı xalqımız üçün müqəddəs bir and yerinə, milli

iradəmizin şanlışərəfli bir salnaməs
inə çevrilib. Şəhidlərimiz və Şəhidlər
xiyabanı azadlığımızın, müstəqilliy
imizin, milli iradəmizin simvolu kimi
bundan sonrakı nəsillərə də bir qürur
mənbəyi olacaqdır.
Sentyabrın 27dən başlayan
cəmi 44 gün çəkən tarixi
qələbəmizi qazanan, Vətən müha
ribəsini başa çatdıran 30 il erməni
işğalı altında olan Qarabağı azad
edən möhtərəm Prezidentimiz
müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Әliyevin möhtəşəm tarixi
zəfərini bütün dünya qəbul edib
Cənubi Qafqazda yeni reallıqların
meydana gəlməsi faktı ilə
razılaşıb. Xalqımızın birliyi
hesabına qəhrəman Azərbaycan or
dusu dövlətimizin üçrəngli bayrağını əsrlər boyu
yaşadacağını bütün dünyaya bəyan etdi.
Qarabağ Azərbaycandır!
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin,
əziz ruhları şad olsun!
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyev şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi
əlilləri və iştirakçıları, rayon ağsaqqalları və vet
eranları ilə görüşüb, onların qayğıları ilə
maraqlanıb. Həmçinin Vətən müharibəsi işti
rakçıları ilə görüşən Әhəd Abıyev torpaq uğrunda
canından keçən hər bir şəhidin, hər bir qazinin
cəmiyyətimiz üçün nümunə olduqlarını və heç
vaxt unudulmayacaqlarını bildirib. Әhəd Abıyev
vurğulayıb ki, möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali
Baş Komandan cənab İlham Әliyevin tapşırığı ilə
Daşkəsən rayonunda şəhid ailələrinin üzvləri və
qazilər ilə görüşlərin keçirilməsi davam edəcək,
dövlətin yaratdığı bütün imkanlardan onların is
tifadə etmələri üçün köməklik olunacaqdır.
Qeyd edək ki, Vətən müharibəsindən sonra Daşkəsən rayon
Şəhidlər xiyabanının kompleks formada müasir şəkildə abad
laşdırılması və yenidən qurulması işləri davam etdirilir.
Daşkəsən rayonunun Şəhidlər xiyabanında şəhidlərimizin məzar
daşlarının hazırlanması, yas mərasimlərinin təşkili və digər
yardımların göstərilməsi Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin
daxili imkanları hesabına olunub.
Vüqar MӘMMӘDOV
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti
başçısının müavini
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ДАШКЯСЯНДЯ ШЯЩИД АИЛЯЛЯРИ ИЛЯ ЭЮРЦШЛЯР ДАВАМ ЕДИР

evralın 2də Daşkəsən rayon İcra haki
miyyəti ilə Yeni Azərbaycan Partiyası
Daşkəsən rayon təşkilatının məsul əmək
daşları “Şəhid ailələrinə qayğı” aksiyası çər
çivəsində şəhid ailələrini ziyarət ediblər.
YAP Daşkəsən rayon təşkilatının sədri Mey
danəli Yolçuyev və RİHnin əməkdaşı Elmar
Әliyev daşkəsənli şəhid Әləsgərov Pərviz Lətif
oğlunun Yuxarı Daşkəsən qəsəbəsində yaşayan
ailəsində olub, problemləri ilə maraqlanıb və
onlara ərzaq payı veriblər.
Şəhidin atası Lətif Әləsgərov ailəsinə göstə
rilən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab
İlham Әliyevə və Birinci vitseprezident çox
hörmətli Mehriban xanım Әliyevaya minnətdar
lıq edib. Həmçinin bildirib ki, Daşkəsən rayon
İcra hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev onun
ailəsini də daim diqqət mərkəzində saxlayır.
Görüş zamanı Lətif Әləsgərov Daşkəsən
şəhərində olan mənzilinin sənədləşdirilməsini
istəyib. Rayon İcra hakimiyyəti başçısının mü
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vafiq sərəncamı ilə vətəndaşın istəyi olan
məsələ yerində həll olunub.
Daha sonra şəhid Quliyev Elşən Natiq oğlunun
Daşkəsən şəhərində yaşayan ailəsi ziyarət ol
unub, məişət qayğıları ilə maraqlanılıb və onlara
ərzaq payı verilib. Qeyd edək ki, yanvarın 23də
şəhidin ikinci övladı Nəzrin dünyaya gəlib.
YAP Daşkəsən rayon təşkilatının sədri Mey
danəli Yolçuyev və RİHnin əməkdaşı Elmar
Әliyev görüşlərdə vurğulayıblar ki, Vətən
müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi ölkəmizin
hər yerində olduğu kimi, Daşkəsən rayonunda
da dərin hörmət və ehtiramla anılır. Daşkəsən
rayonunda şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər
ilə görüşlərin keçirilməsi davam edəcək və
dövlətin yaratdığı bütün imkanlardan onların is
tifadə etmələri üçün köməklik olunacaqdır.
Elmar ӘLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi
və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini

ДАШКЯСЯНДЯ ЩЯРБИ ЩИССЯДЯ НОВРУЗ БАЙРАМЫ ГЕЙД ОЛУНУБ

artın 17də Daşkəsən rayonu
ərazisində yerləşən yeni tikilmiş ən
müasir tipli “N” saylı hərbi hissədə
əsgər və zabitlərlə birgə Novruz bayramı
qeyd olunub. Tədbirdə Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyev, Respub
lika Hərbi Prokurorluğunun Mətbuat
Xidmətinin rəhbəri Firat Әliyev, Hərbi Pro
kurorluğun əməkdaşı Nihat Şıxəliyev, Gəncə
hərbi prokuroru Әmrah Mehtiyev və icti
maiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Tədbir zamanı Nazirlər Kabineti yanında Op
erativ Qərargah tərəfindən müəyyən edilmiş
bütün sosial izolyasiya qaydalarına riayət edilib.
Әhəd Abıyev hərbçilərlə bayram görüşündə
təbrik nitqi söyləyib. O, çıxışında deyib:
 Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlü
yü uğrunda gedən Vətən müharibəsində canın
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dan keçmiş bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsi
hər zaman qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır.
Gəlin 1 dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizin əziz
xatirəsini yad edək...
Hər birinizi Novruz bayramı münasibətilə
səmimi qəlbdən təbrik edir, sizlərə möhkəm
cansağlığı, ailə xoşbəxtliyi və Vətəni qorumaq
kimi bu şərəfli xidmətinizdə yeniyeni uğurlu
qələbələr arzulayıram.
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Әliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən, sərhəd
bölgələrində əsgər və zabitlərlə bayram tədbir
lərində görüşlər keçirilir. Bu gün də Novruz
bayramına dair planlı tədbirdə Azərbaycan Re
spublikasının Hərbi prokuroru hörmətli Xanlar
Vəliyev sizlərin bayramını təbrik edərək salam
layır. Bugünkü tədbirdə rayon prokuroru, polis
rəisi, məhkəmə sədri, SHXÇDXnin rayon böl

məsinin rəisi, DTXnin şöbə rəisi və rayonun ic
timaiyyət nümayəndələri rayon İcra hakimiyyəti
ilə birgə başda Ali Baş Komandan olmaqla
Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokuror
luğun və Müdafiə Nazirliyinin kollektivini bay
ram münasibətilə təbrik edir.
Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə 2020ci il
sentyabrın 27də başlanmış 44 günlük Vətən
müharibəsi Azərbaycan xalqının tarixi Qələbəsi
ilə başa çatmış, müzəffər ordumuz erməni tə
cavüzünə məruz qalmış ərazilərimizi işğaldan
azad etmişdir. Rəşadətli Azərbaycan Ordusu
qəhrəmancasına döyüşərək 30 ilə yaxın düşmən
əsarətində qalmış torpaqlarımızı işğalçılardan
təmizləyib xalqımıza böyük qələbə sevinci
yaşatdı. Bütün dünyanın gözü qarşısında Azər

baycan əsgəri məhz Müzəffər Ali
Baş Komandan cənab İlham
Әliyevin sarsılmaz iradəsi və
qətiyyəti ilə yalnız öz gücünə və
qüvvəsinə güvənərək düşməni
işğal olunmuş torpaqlardan qov
maqla ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etdi.
Bu gün inamla deyə bilərik ki,
Ulu Öndər Heydər Әliyevin
ideyalarını layiqincə yerinə ye
tirərək ordu quruculuğu sahəsində
öz səylərini daha da artıran ölkə
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Müzəffər Ali Baş Komandanı
cənab İlham Әliyev Azərbaycan
Ordusunun müasir hərbi texnika
ilə təchiz edilməsinə, məişət prob
lemlərinin həllinə, hərbi infra
strukturun yaradılmasına ciddi əhəmiyyət verir.
Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan
xalqı möhkəm nizamintizamı, yüksək döyüş
ruhu ilə seçilən, düşmənə sarsıdıcı zərbə vur
mağa qadir olan ordusu ilə fəxr edir.
Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna!
Müzəffər Ali Baş Komandan, möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Әliyevin də
Novruz bayramı mübarək olsun!
Sizləri bir daha da ən əziz bayram olan
Bahar bayramı münasibətilə təbrik edirəm,
sizlərə yeniyeni müvəffəqiyyətlər və uğurlar
arzulayıram.
Allah Prezidentimiz cənab İlham Әliyevi
qorusun, Prezidentimiz cənab İlham Әliyev
də xalqımızı, dövlətimizi.
Respublika Hərbi Prokurorluğunun Mətbuat
Xidmətinin rəhbəri Firat Әliyev Respublika
hərbi prokuroru ədliyyə generalleytenantı
Xanlar Vəliyevin Novruz bayramı münasibətilə
əsgər və zabitlərə ünvanladığı təbrik mək
tubunu oxuyub.
Digər çıxış edənlər də Novruz bayramı mü
nasibətilə hərbi hissənin şəxsi heyətini təbrik
edib, onlara cansağlığı, xidməti uğurlar arzu
layıblar.
Tədbirin sonunda rayon ictimaiyyətinin
təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə gətirilən bayram
sovqatı və xonçalar əsgərlərə paylanılıb və Re
spublika Hərbi Prokurorluğu tərəfindən xid
mətdə fərqlənən əsgər və zabitlərə bayram
hədiyyələri təqdim edilib.
Vüqar MӘMMӘDOV
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti
başçısının müavini

ДАШКЯСЯНДЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ГАДЫНЛАР ЭЦНЦ ГЕЙД ОЛУНМУШДУР
artın 5də Daşkəsən rayonunda 8
Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü
münasibətilə rayon İcra hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilmişdir.
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyev tədbiri giriş sözü ilə açaraq Beynəlx
alq Qadınlar Günü münasibətilə başda Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitseprezidenti çox hör
mətli Mehriban xanım Әliyeva olmaqla bütün
Azərbaycan xanımlarını təbrik etmiş, daşkəsənli
qadınların rayonun ictimaisiyasi, sosialiqtisadi
həyatında fəal iştirakından danışmışdır.
Çıxış edən qadınlar göstərilən diqqət və
qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdar
lıq edərək bundan sonra da rayonun ictimai
siyasi, sosialiqtisadi həyatında yaxından iştirak

M
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edəcəklərini bildirmişlər.
Tədbirdə Azərbaycanın birinci xanımı, Hey
dər Әliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Birinci
vitseprezident çox hörmətli Mehriban xanım
Әliyevanın ali dövləti fəaliyyəti xüsusi vurğu
lanmış, bütün Azərbaycan qadınlarına möhkəm
cansağlığı, ailə səadəti, müstəqil dövlətimizin
inkişafı naminə daha fəal və təşəbbüskar ol
maları arzu edilmişdir.
Tədbirin sonunda bir qrup qadına hədiyyələr
təqdim olunmuşdur.
İlahə XIDIROVA
Daşkəsən RİHBAnın İnformasiya
təminatı və təhlil sektorunun
aparıcı məsləhətçisi

ДАШКЯСЯН РАЙОН ПОЛИС ШЮБЯСИНИН ЯМЯКДАШЛАРЫ
ШЯЩИД АИЛЯЛЯРИНЯ БАЙРАМ СОВГАТЫ ПАЙЛАЙЫБ

ovruz bayramı ərəfəsində Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin əmək
daşları Vətən müharibəsində Daşkəsən rayonundan şəhid olan
ların ailələrini ziyarət edərək, onların problemləri ilə
maraqlanıblar. Polis işçiləri şəhid ailələrinə müxtəlif ərzaq məhsulların
dan ibarət bayram
sovqatları paylayıb,
Novruz bayramı mü
nasibətilə onları təbrik
ediblər.
Şəhid hərbi qulluqçu
ların valideynləri övlad
larının Vətən torpağı
uğrunda
qəhrəman
casına vuruşaraq, igidlik
və mərdlik nümunəsi
göstərib şəhidlik zirvəs
inə ucalmasından qürur
duyduqlarını bildiriblər.
Şəhid ailələri göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident cənab İlham
Әliyevə və Birinci vitseprezident Mehriban xanım Әliyevaya minnətdar
lıqlarını ifadə ediblər.

N

artın 1819da Daşkəsən rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Әhəd Abıyevin
təşkilatçılığı ilə Vətən müharibəsində
şəhid olmuş döyüşçülərin ailələri ziyarət olunub.
Şəhidlərin ailə üzvləri Novruz bayramı münasi
bətilə təbrik edilib, onlara bayram sovqatları verilib.

M

Görüşlərdə bildirilib ki, Müzəffər Ali Baş Komandan
cənab İlham Әliyevin və Birinci vitseprezident
Mehriban xanım Әliyevanın müvafiq göstərişlərinə
əsasən dövlət qurumları bu kateqoriyadan olan insan
ların problemləri ilə yaxından maraqlanır, onların prob
lemlərinin aradan qaldırılması üçün mütəmadi olaraq

tədbirlər görürlər. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
canını fəda edən şəhidlərimizin ailələrinə, həmçinin
müharibə əlillərinə göstərilən diqqət və qayğı Daşkəsən
rayon İcra hakimiyyətinin daim diqqət mərkəzindədir.
Şəhid ailələri onlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə Prezident cənab İlham Әliyevə və Birinci vitse

prezident çox hörmətli Mehriban xanım Әliyevaya
minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
Elmar ӘLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi
və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdiri müavini

Ruslan MӘMMӘDӘLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın Hüquq şöbəsinin məsləhətçisi
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЪЯНАБ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН
31 МАРТ 2021-ЪИ ИЛ ТАРИХДЯ КЕЧИРИЛМИШ ТЦРКДИЛЛИ ДЮВЛЯТЛЯРИН ЯМЯКДАШЛЫГ
ШУРАСЫНЫН ГЕЙРИ-ФОРМАЛ ЗИРВЯ ЭЮРЦШЦНДЯКИ ЧЫХЫШЫНДАН ХЦЛАСЯЛЯР
Rəsmi İrəvanın 30 illik işğalçı siyasəti bütün regionun
inkişafına maneə olub
 Rəsmi İrəvanın işğalçı siyasətinin ağrılı nəticələri olub. 30
ilə yaxın müddət ərzində Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq
birlik tərəfindən tanınan ərazilərini işğal altında saxlayırdı. Bu
işğal nəticəsində torpaqlarımızın təxminən 20 faizi Ermənistan
tərəfindən zəbt edilmişdir, bir milyondan çox azərbaycanlı öz
doğma torpağından didərgin salınmışdır, qaçqınköçkün vəziyyət
inə salınmışdır. Xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti
aparılmışdır. Ermənistan Azərbaycana qarşı soyqırımı törətmişdir.
1992ci ildə törədilən Xocalı soyqırımı nəticəsində 600dən çox
günahsız, dinc insan vəhşicəsinə öldürülmüşdür. Onların arasında
106 qadın, 63 uşaq vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir;
 Rəsmi İrəvanın ötən illər ərzində yürütdüyü siyasət mü
naqişəni beynəlxalq hüquq müstəvisində sülh vasitəsilə həll ol
unmasını mümkünsüz etdi. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın
mövqeyini daim dəstəkləyiblər. Ancaq bu dəstəyin praktiki həy
atda o qədər də böyük əhəmiyyəti yox idi. Çünki məsələ öz həllini
tapmırdı. BMT Təhlükəsizlik Şurası – dünyanın ali beynəlxalq
qurumu 4 qətnamə qəbul etmişdir. Bu qətnamələrdə erməni silahlı
qüvvələrinin işğal edilmiş torpaqlardan dərhal, tam və qeydşərt
siz çıxarılması tələb edilirdi. Bu qətnamələr 1993cü ildə qəbul
edilmişdir və icrasız qalmışdı. Digər beynəlxalq təşkilatların
qərarqətnamələri Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirdi və
bunun çox böyük siyasi və hüquqi mənası var idi. Halbuki real,
praktiki müstəvidə məsələnin həllinə xidmət etmirdi. ATӘT,
Qoşulmama Hərəkatı, İslam Әməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Par
lamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və digər təşki
latlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etmişdir;
 Münaqişənin həlli bütün regionun inkişafı üçün yeni imkanlar
yaradır. Münaqişənin həlli nəticəsində yaradılan yeni imkanlar
arasında ən vacib imkan nəqliyyat imkanlarıdır. Bu gün biz artıq
Zəngəzur dəhlizi üzərində çox fəal çalışırıq.
 İşğaldan azad olunmuş ərazilər böyük geostrateji əhəmiyyətə
malikdir. Qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur indi türk
dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq. Çünki Zəngəzurdan
keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün
türk dünyasını birləşdirəcək, eyni zamanda, digər ölkələr üçün
əlavə imkanlar yaradacaq, o cümlədən Ermənistan üçün. Azər
baycan Naxçıvan Muxtar Respublikası vasitəsilə Türkiyə ilə bir
ləşir, Orta Asiya Avropa ilə birləşir. Yəni, yeni nəqliyyat dəhlizi
yaranmaqdadır.
Münaqişənin hərbi yolla həlli qaçılmaz oldu
 ATӘTin Minsk qrupunun fəaliyyəti heç bir səmərə vermədi.
Məsələnin həlli ilə bağlı 1992ci ildə ATӘTin Minsk qrupu
yaradılmışdır və 28 il ərzində fəaliyyət göstərsə də, nəticə ol
mamışdır. Minsk qrupunun nəticəsi sıfıra bərabər olmuşdur. Hal
buki Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr dünyanın aparıcı
ölkələridir, nüvə dövlətləridir, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi
üzvləridir. Әlbəttə ki, Ermənistana qarşı işğalla bağlı ciddi təzyiq
göstərilsəydi və Azərbaycanın tələbi nəzərə alınıb sanksiyalar tət
biq edilsəydi, məsələ çoxdan sülh yolu ilə öz həllini tapa bilərdi;
 Ermənistan bütün dövrlərdə qeyrikonstruktiv və irrasional
mövqe nümayiş etdirdib. Uzun illər ərzində münaqişənin don
durulması istiqamətində addımlar atılmışdır. Ermənistan faktiki
olaraq danışıqlardan imtina etmişdir. Әgər əvvəlki illərdə
danışıqların imitasiyası ilə məşğul idisə, son ikiüç il ərzində fak
tiki olaraq açıq, nümayişkaranə şəkildə bildirirdi ki, bir qarış da
Azərbaycan torpağı Azərbaycana qaytarılmayacaq. Bundan əlavə,
Ermənistan rəhbərinin məsuliyyətsiz və təxribat xarakterli addım
ları və bəyanatları faktiki olaraq danışıqları mənasız etmişdi;
 Öz işğalçılıq siyasəti ilə Ermənistan hakimiyyəti bütün beynəlx

alq qanun və normaları pozaraq unudulmaz cinayətlər törədib. Er
mənistanın təxribat xarakterli addımlarından biri də qədim Azərbay
can şəhəri, bizim mədəni paytaxtımız olan Şuşada qanunsuz xunta
rejiminin, keçmiş Dağlıq Qarabağ rejiminin başçısının andiçmə
mərasiminin keçirilməsi idi. Bu, Azərbaycan xalqına qarşı təhqir idi.
Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın qondarma parlamen
tinin Şuşa şəhərinə köçürülməsi və parlament üçün binanın inşa
edilməsi də təxribat xarakterli addım idi;
 Erməni təxribatları cavabsız qalmadı. Uzun illər ərzində müx
təlif addımlarla Ermənistan bizi təxribatlara çəkib və bizdən sərt
reaksiya gözləyib ki, daha sonra günahı bizim üstümüzə yıxsın.
Azərbaycan təxribatlara uymadı. Biz özümüzü təmkinli apardıq,
beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə
apardıq və belə olan halda Ermənistan keçən ilin yayında bizə
qarşı hərbi təxribat törətdi. ErmənistanAzərbaycan dövlət
sərhədində bizim mövqelərimiz atəş altına düşdü;
 Münaqişə öz hərbisiyasi həllini tapdı. Noyabrın 9dan 10na
keçən gecə Azərbaycan və Rusiya prezidentləri, Ermənistanın baş
naziri Bəyanat imzalayıblar. Bu Bəyanat əsasında bizim digər ray
onlarımız artıq siyasi yollarla Azərbaycana qaytarıldı. Beləliklə,
məsələ hərbisiyasi yollarla həll olundu. Artıq tam əminliklə deyə
bilərik ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
öz həllini tapmışdır. Dağlıq Qarabağ adında hazırda hər hansı bir
ərazi vahidi yoxdur. Azərbaycan bu məsələni həll edib, tarixi
Zəfər əldə edib və dağıdılmış ərazilərdə bərpa işlərini başlayıb.
Erməni vandalizmi
 İşğaldan azad olunmuş ərazilər erməni vandalizminin şahi
didir. Azad edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdılıb. Şəhərlər
dağıdılıb, evlər dağıdılıb, kəndlər dağıdılıb, tarixi abidələrimiz
dağıdılıb. Ağdamı xarici və yerli jurnalistlər Qafqazın Xirosiması
adlandırıblar. Füzuli şəhəri işğaldan azad olunandan sonra bu
şəhərdə bir salamat bina qalmamışdı ki, o binanın damında Azər
baycan bayrağı qaldırılsın. Ermənilər qəbiristanlıqları şum
layıblar, qəbirləri dağıdıblar, 60dan çox məscidi dağıdıblar və
yarımçıq sökülmüş məscidlərdə inək və donuz saxlayıblar;
 Minaların xəritəsi Azərbaycana bu günə qədər təqdim olun
mayıb. Müharibədən sonra bir çox azərbaycanlı mülki şəxs və
hərbçi minaya düşərək həlak olub və yaralanıb. Ermənistan bu
günə qədər bizə mina xəritələrini vermir. Bu, növbəti hərbi
cinayətdir. Ona görə minalardan təmizləmə işi daha çox vaxt
aparacaq. Bu işlər başa çatmadan, əlbəttə ki, biz köçkün, qaçqın
soydaşlarımızı o torpaqlara qaytara bilmərik.
Azərbaycanın və bütün türk xalqlarının tarixinə düşmüş Qələbə
 Azərbaycan xalqı tarixi ədaləti bərpa etdi. 44 gün davam edən
II Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın tam qələbəsi ilə nəticələndi.
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, müharibə dövründə
300dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında azad edildi. Bizim
tarixi şəhərimiz Şuşa noyabrın 8də işğalçılardan azad edildi və
Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atdı;
 Münaqişənin həllində Türkiyənin böyük rolu vardı.
Müharibənin ilk günündən qardaş Türkiyədən böyük dəstək aldıq.
Sentyabrın 27də müharibə başlanan gündən etibarən Türkiyə
açıq şəkildə Azərbaycana dəstək ifadə etdi. Bu siyasi və mənəvi
dəstəyin çox böyük əhəmiyyəti var idi. Bu dəstək bizə imkan
verdi ki, əkshücum əməliyyatını uğurla keçirək, imkan verdi ki,
hər hansı bir kənar qüvvə məsələyə müdaxilə etməsin;
 Azərbaycan məsuliyyətli ölkədir və digər dövlətlərin
ərazisində müharibə aparmaq niyyəti yoxdur. Ermənistan hərbi
birləşmələri bizim sərhədimizi keçməyə cəhd göstərdi, bir neçə
hərbçimiz həlak oldu. Biz onlara layiqli cavab verdik. Ancaq biz
ErmənistanAzərbaycan dövlət sərhədini keçmədik. Çünki bizim
Ermənistan ərazisində müharibə aparmaq niyyətimiz yox idi.

ДАШКЯСЯНДЯ КАРАНТИН ГАЙДАЛАРЫНА ЯМЯЛ ЕТМЯЙЯН ШЯХСЛЯРЯ ГАРШЫ РЕЙДЛЯР КЕЧИРИЛИР

oronavirus infeksiyasının (COVİD19) geniş yayıl
masının qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabi
neti yanında Operativ Qərargahın tələb və
tövsiyələrinin yerlərdə əhaliyə çatdırılması üçün Daşkəsən
rayon İcra hakimiyyəti başçısı yanında yaradılan Operativ
Qərargah tərəfindən rayonun yaşayış məntəqələrində reydlər
davamlı olaraq həyata keçirilir.
Mobil qrupun üzvləri qapalı yerlərdə, ictimai nəqliyyatda,
mağazalarda və açıq ictimai məkanlarda sakinlər arasında maar
ifləndirici söhbətlər aparır, tənəffüs yollarını qoruyan fərdi va
sitələrdən istifadənin, sosial məsafənin qorunmasının zəruriliyi
barədə tövsiyələr verirlər.
Keçirilmiş reydlər zamanı ərazidə tibbi maskasız hərəkət edən
sakinlər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək qanun
vericiliyə uyğun şəkildə cərimələniblər. Sahibkarların, eləcə də
mağazalarda alıcıların diqqətinə sanitarkarantin qaydalarına ciddi
əməl etməyin vacibliyi çatdırılıb.
Açıq ictimai məkanlarda da bəzi şəxslərin tənəffüs yollarını
qoruyan fərdi vasitələrdən tələb olunan normalara uyğun şəkildə
istifadə etmədikləri aşkarlanıb. Onların da barəsində İnzibati Xə
talar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cərimə protokolu tərtib
olunub.
Həyata keçirilən nəzarətprofilaktik tədbirlər zamanı əvvəllər
dəfələrlə izahedici söhbətlər aparılmasına və xəbərdarlıq edilməs
inə baxmayaraq, yenə də analoji qayda pozuntularına yol verən
sahibkarlara rast gəlinib. Həmin şəxslər barəsində polislər
tərəfindən qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb.
Reydlər zamanı ehtiyacı olan vətəndaşlara tibbi maska və əlcək
paylanılıb, infeksiyadan qorunmaq üçün tələblərə ciddi əməl ol
unması, sosial məsafənin saxlanılmasının vacibliyini vurğulanıb.
Sakinlərin vaxtaşırı həkim müayinəsindən keçməsi tövsiyə olunub.
Hazırda rayonda koronavirus infeksiyasına qarşı gündəlik dez
infeksiya işləri aparılır, əhalinin sağlamlığının qorunması, virus
infeksiyasının törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması
məqsədi ilə xüsusi karantin rejiminə əməl edilməklə vətəndaşlara
çağırışlar edilir.
Ruslan MӘMMӘDӘLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın Hüquq
şöbəsinin məsləhətçisi
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ДАШКЯСЯН РАЙОН АЬСАГГАЛЛАР ШУРАСЫНЫН КОНФРАНСЫ КЕЧИРИЛИБ

artın 18də Daşkəsəndə rayon Ağsaqqal
lar Şurasının konfransı keçirilib. Kon
fransda Daşkəsən RİH başçısının müavini
Vüqar Məmmədov, Respublika Ağsaqqallar
Şurasının sədr müavini Bayram Yusifov, Şu
ranın mətbuat katibi Rafiq Rzayev və rayon
Ağsaqqallar Şurasının üzvləri iştirak ediblər.
Konfransda Vətən müharibəsində həlak olmuş
qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad olunub.
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Әliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun uzun
illər ərzində aparılmış uğurlu siyasət, gərgin zəhmət,
düşünülmüş ordu quruculuğu, ölkəmizin hərtərəfli
inkişafı və xalqımızın yüksək vətənpərvərlik ruhu
ilə ölkə rəhbərinin ətrafında yumruq kimi birləşməsi
nəticəsində işğal altında olan müqəddəs tor
paqlarımızı qısa müddətdə azad edilməsi qeyd ol
unmuş, artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa
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işlərinə başlanıldığı bildirilmişdir.
Çıxış edən Respublika Ağsaqqallar Şurası sə
drinin müavini Bayram Yusifov Prezident cənab
İlham Әliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycanın
inkişafı, tərəqqisi naminə aparılan işlərdə ağsaqqal
ların rolundan danışıb.
Konfransda gündəlikdəki məsələlər müzakirə ol
unmuş Ağsaqqallar Şurasının yeni əsasnaməsi qəbul
edilmiş, təşkilati məsələlərə baxılmışdır.
Qocayev Cavanşir Dövlət oğlu Daşkəsən rayon
Ağsaqqallar Şurasının sədri seçilmişdir.
Çıxış edən rayon Ağsaqqallar Şurasının üzvləri
konfrans iştirakçılarına Novruz bayramı münasi
bətilə təbriklərini çatdırmış, rayonun ictimai
mədəni, sosialiqtisadi həyatında bundan sonra daha
fəal iştirak edəcəklərini bildirmişlər.
Orxan HӘSӘNOV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi və
humanitar məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi

ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА КОРОНАВИРУС (ЪОВИД – 19)
ИНФЕКСИЙАСЫНА ГАРШЫ ДЕЗИНФЕКСИЙА ИШЛЯРИ ДАВАМ ЕТДИРИЛИР

zərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti yanında
Operativ
Qərargahın
tövsiyə və tapşırıqlarına uyğun
olaraq, koronavirus infeksiyasının
yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını
almaq üçün Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində, eləcə də rayonun
qəsəbə və kəndlərində zəruri tədbir
lər görülür. Tibbiprofilaktik və dez
infeksiyaedici tədbirlər mütəmadi
olaraq həyata keçirilir.
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti
başçısı yanında yaradılmış Operativ
Qərargahın tərtib etdiyi qrafikə əsasən
Daşkəsən rayon Gigiyena və Epidemi
ologiya Mərkəzinin əməkdaşları
tərəfindən ictimai iaşə obyektləri, əhalinin
kütləvilik təşkil etdiyi yerlər, bankomat
ların qarşısı, idarə və müəssislərin binaları,
çoxmənzilli yaşayış binalarının girişçıxış
hissələri, həyətyanı sahələri və digər
ərazilər dezinfeksiya olunur.
Həyata keçirilən bütün işlər ray
onun yaşayış məntəqələrinin ərazilə
rində koronavirus infeksiyasına qarşı
müəyyən edilmiş tələblərə riayət
edilməklə yerinə yetirilir. Әl aparatı
vasitəsilə, eləcə də maşınla aparılan
dezinfeksiya işləri təlimata uyğun
olaraq həyata keçirilir. Dezinfeksiya
işlərinin kütləviliyi nəzərə alınaraq
işçilər lazımi qoruyucu geyim, maska,
eynək və digər vasitələr, yeni dezin
feksiyaedici aparatlarla təmin ediliblər.
Daşkəsən rayonunda 41 məktəb, 12
uşaq bağçası və körpələr evi, bir Peşə
Tədrisi mərkəzi, bir Uşaq incəsənət
məktəbi, bir UşaqGənclər İdmanŞah
mat məktəbi və bir Uşaq Yaradıcılığı
Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Həmin
müəssisələr də tədbirlər plana uyğun
olaraq dezinfeksiya ediliblər. Profilak
tik tədbirlər səhiyyə və mədəniyyət
ocaqlarında da həyata keçirilir.
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti
başçısı yanında operativ qərargahın
nəzarəti altında fəaliyyət göstərən işçi
qrupu rayonun uşaq bağçalarında
aparılan dezinfeksiya işlərinin mövcud
vəziyyəti, eyni zamanda bağçaların tam
hazır vəziyyətə gətirilməsi ilə əlaqədar
əraziyə yerində baxış keçirərək
bağçaların əməkdaşlarını hazırkı
şəraitdə işləmək qaydaları ilə bağlı təli
matlandırıblar. Otaqların havalandırıl
ması, mətbəx və sanitar qovşaqlara
diqqətin artırılması, mütəmadi dezin
feksiya işlərinin aparılmasının vacib
olduğu bildirilib. Bundan əlavə, hər bir
bağçanın girişində xüsusi dezinfek
siyaedici məhlulların qoyulması və hər
gün bağçaya gələn işçi heyət və
uşaqların temperaturunun ölçülməsi, tərbiyəçilərin
teztez valideynlərlə əlaqə saxlamaları, sanitar
gigiyena və karantin qaydalarının tələblərinə ciddi
əməl olunması diqqətə çatdırılıb.
Rayon ərazisində koronavirusla bağlı dezinfek
siya işləri ilə yanaşı, yoluxma hallarının qarşısının
alınması, bu sahədə aparılan profilaktik tədbirlərin
effektivliyinin yüksəldilməsi, bir sözlə vətən
daşlarımızı bu pandemiyadan qorumaq məqsədilə
mütəmadi olaraq sakinlər arasında maarifləndirmə
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işləri aparılır, karantin rejiminə əməl etmələri
tövsiyə olunur.
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
yanında yaradılmış Operativ Qərargah tərəfindən
rayonda koronavirus infeksiyasının qarşısının alın
ması üçün bütün lazımi tədbirlər bundan sonra da
günün tələbləri səviyyəsində aparılacaqdır.
Elmar ӘLİYEV
Daşkəsən RİHBAnın İctimaisiyasi və
humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini

ДАШКЯСЯНДЯ 1 МАРТ – ЦМУМДЦНЙА МЦЛКИ МЦДАФИЯ ЭЦНЦ ГЕЙД ОЛУНУБ

artın 1də Daşkəsən rayon İcra hakimiyyəti “Az
erGold” QSC ilə birgə Çovdar filiz emalı
sahəsində Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü münasi
bətilə “Milli iqtisadiyyatın qorunmasına yönəlmiş güclü
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mülki müdafiə” mövzusunda tədbir keçirib.
Әhalinin yarana biləcək fövqəladə hallara hazır ol
ması məqsədi daşıyan tədbirdə Daşkəsən rayon
fövqəladə hallar komissiyasının sədr müavini Elmar
Әliyev, RİHnin əməkdaşları, “AzerGold” QSCnin
İdarə Heyəti sədrinin müavini Oqtay Məmmədov,
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rayon nümayəndəsi Vasif
Hüseynov iştirak ediblər. Fövqəladə Hallar Nazir
liyinin Gəncə Regional Mərkəzinin əməkdaşları və
digərləri tədbirə onlayn qoşulublar.
Müşavirə zamanı Nazirlər Kabineti yanında Op
erativ Qərargah tərəfindən müəyyən edilmiş bütün
sosial izolyasiya qaydalarına riayət edilib.
Səsləndirilən çıxışlarda sülh və müharibə
dövründə insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
mülki müdafiənin rolu, quruluşu, məqsədi və vəzifələri
haqqında ətraflı söhbət açılıb, mülki müdafiə sahəsində
hər bir vətəndaşın maarifləndirilməsinin vacibliyi vurğu

lanıb.
Daşkəsən rayon fövqəladə hallar komissiyasının
sədr müavini Elmar Әliyev çıxışında qeyd edib ki,
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü — 1 mart 1972
ci ildə Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının
yaradılması şərəfinə qeyd edilən xüsusi gündür. Bu
gün Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının qərarı
ilə elan olunub və hər il bütün qitələrdə kütləvi hu
manitar tədbir kimi qeyd edilir. Azərbaycan bu nü
fuzlu beynəlxalq təşkilatın tərkibinə 1993cü ildə
daxil olub. Beynəlxalq Mülki Müdafiə Günü hər il
konkret bir problemə həsr edilir. Әhalinin
mühafizəsini təşkil etmək, fövqəladə hallardan
mühafizə sahəsində hazırlığı təmin etmək mülki
müdafiə orqanları qarşısında başlıca vəzifə kimi durur.
E.Әliyev çıxışında Daşkəsən rayonunda mülki müdafiə
sahəsində görülən işlər barəsində də ətraflı məlumat verib,
qarşıda duran vəzifələrdən danışıb.
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЦДАФИЯ НАЗИРЛИЙИ ТИББ БАШ ИДАРЯСИНИН
РЯИС МЦАВИНИ ЭЕНЕРАЛ-МАЙОР ЩЮРМЯТЛИ ЕЛХАН ИБРАЩИМОВА
Hörmətli Elxan Paşa oğlu İbrahimov!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali
Baş Komandan cənab İlham Әliyevin müvafiq Sərəcamı
ilə Sizə tibb xidməti generalmayor ali hərbi rütbəsinin
verilməsi münasibətilə Sizi öz adımdan və Daşkəsən rayon
ictimaiyyəti adından təbrik edir, Sizə yeniyeni uğurlu
qələbələr arzulayırıq.
Dərin hörmətlə,
Daşkəsən rayon İcra hakimiyyətinin başçısı
Әhəd Abıyev

ДАШКЯСЯН РАЙОНУНДА ЪОВЫД-19-А ГАРШЫ
ВАКСИНАСИЙА ПРОСЕСИНЯ БАШЛАНЫЛМЫШДЫР
oronovirus
(COVID19)
infeksiyasının yayıl
masının qarşısının
alınması ilə bağlı
Azərbaycan Res
publikasının Prezi
denti cənab İlham
Әliyevin tapşırığına
əsasən və Birinci
vitseprezident
Mehriban xanım
Әliyevanın rəhbər
liyi ilə ölkəmizdə
2021ci ilin yanvar
ayından
əhalinin
vaksinləşmə pros
esinə başlanılıb.
Respublikamızın
hər yerində olduğu
kimi, Daşkəsən ray
onunda da əhalinin
COVID19a qarşı
vaksinləşmə pros
esinə start verilib.
Vaksinin əhəmiy
yəti immuniteti güc
ləndirmək yolu ilə
xəstəlikdən qorun
maq, infeksiyanın
ötürülməsini məh
dudlaşdırmaq, ölüm
halının qarşısını al
maq və nəticədə sə
hiyyə
sisteminə
düşən yükü azaltmaq
dan ibarətdir.
Yanvarın 21dən
başlayan vaksinləşmə
prosesinin yüksək
mütəşəkkilliklə keçir
ilməsi üçün bütün zə
ruri tədbirlər görülüb.
Rayon Mərkəzi Xəs
təxanasının poliklini
ka şöbəsində 1 qəbul
otağı, 1 qeydiyyat
otağı, 2 xüsusi pey
vənd otağı, 2 nəzarət
otağı, 1 təcili tibbi
yardım otağı ayrılıb,
o cümlədən peyvənd
lərin daşınması üçün
TӘBİBin təlimatla
rına uyğun zəruri şə
rait yaradılıb.
İlkin mərhələdə
risk qrupuna daxil
olan tibb işçiləri,
eləcə də yaşı 50–dən
yuxarı olan rayon
sakinləri könüllülük
əsasında peyvəndlə
niblər. Qeyd edək ki,
artıq randevu sistemi
40 yaş və yuxarı olan,
həmçinin son 1 il
ərzində COVİD19 analiz nəticəsi pozitiv olmayan vətəndaşlar, o cüm
lədən bütün təhsil işçiləri üçün də nəzərdə tutulur.
Vaksinin vurulması ixtisaslı tibbi personal tərəfindən aparılır. Peyvənd
olunan hər bir şəxsə növbəti vaksinasiyaya qədər xüsusi pasport verilir.
Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2021ci il 16
yanvar tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında COVID19
xəstəliyi əleyhinə 20212022ci illər üçün Vaksinasiya Strategiyası” təsdiq
edilib. Strategiyaya uyğun olaraq vaksinasiyanın birinci mərhələsində səhiyyə
işçiləri, 65 yaşdan yuxarı şəxslər və hüquqmühafizə orqanları tərəfindən əks
epidemik tədbirlərə cəlb olunan heyət peyvəndlənəcək. Strategiyanın əsas
məqsədi ölkədə yayılmış koronavirus pandemiyasının qarşısının alınmasına,
virusa yoluxma və ölüm səviyyəsinin aşağı salınmasına nail olmaqdır.
Randevu götürmüş peyvənd vurdurmaq üçün xəstəxanaya daxil olan
sakinlər əvvəlcə həkim müayinəsindən keçir və onlar barədə anamnez
toplanır. İlk olaraq onların təzyiqi ölçülür, qanda oksigenin miqdarı və
yanaşı xəstəliklərinin olubolmadığı öyrənilir. Sonra peyvənd olunmağa
gələn vətəndaşlar qeydiyyat otağına yaxınlaşaraq şəxsiyyət vəsiqəsini
təqdim edir, lazımi qeydiyyat aparılandan sonra xüsusi ayrılmış peyvənd
otağına daxil olurlar. Peyvənd vurulandan sonra vətəndaş 30 dəqiqə həkim
müşahidəsində saxlanılır. Həmin müddət ərzində peyvəndin əlavə yan təsiri
və allergik reaksiyası olmadıqda evə yola salınır. Peyvənd edilənlərin hər
birinə vaksinin ikinci dozasının vurulma tarixi barədə məlumat verilir.
Məlumat üçün bildiririk ki, pandemiya qaydalarına uyğun olaraq
sıxlığın qarşısının alınması üçün ilkin olaraq peyvənd üçün randevu götür
müş sakinlər vaksinasiyaya edə bilər. Hərəkət məhdudiyyəti olan vətən
daşlara evlərində səyyar vaksinasiya xidməti göstərilir.
Sonda vətəndaşlarımıza bildirmək istəyirik ki, 1 ildir həyatımıza daxil
olub tanışlarımızı, yaxınlarımızı, əzizlərimizi bizdən ayıran və daim bizi
qorxu içərisində yaşadan bu xəstəlikdən tamamilə xilas olaraq normal həy
atımıza qayıtmaq üçün "Biz Birlikdə Güclüyük" şüarı ilə bir olub vaksi
nasiya tədbirlərində fəal iştirak etməliyik.
Mirzəkərim TAĞIYEV
Daşkəsən rayon Mərkəzi Xəstəxanası
publik hüquqi şəxsi, direktor
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