
 � Qədim insan məskənlərindən biri olan 
Azərbaycanda minilliklər boyunca xalqımızla yanaşı, 
bir çox etnosların nümayəndələri də məskunlaşıb və 
günümüzədək yaşayıblar. Keçmişin dərinliklərindən 
baş alıb gələn tarixi vərəqlədikcə bu diyarda müxtəlif 
toplumları və inancları bir araya alan multikultural 
ənənələrin qədimliyinə və zənginliyinə bir daha əmin 
olursan. Bu gün isə Azərbaycan nəinki humanizm 
prinsiplərinə sadiq, tolerant və multikultural ölkə kimi 
tanınır, həm də bu coğrafiyanın nadir multikulturalizm 
siyasəti dünya dövlətləri üçün nümunə təşkil edir.

Müstəqil Azərbaycan dövlətində 
multikultural dəyərlərə sadiqliyin 
dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldı-
rılması ümummilli lider Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dövlət 
müstəqilliyinin ilk illərində keç-
mişin bəşəri dəyərlərinə biganə və 
neqativ münasibət yarananda xalqın 
tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan ulu 
öndər Azərbaycanın tarixən sahib 
olduğu tolerantlıq və multikultura-
lizm ənənələrini də hüquqi və siyasi 
müstəvidə yenidən bərpa etdi. 

Dünya siyasətinin 

nəhənglərindən sayılan, qlobal 
məsələlərin həllində müstəsna 
zəkası ilə nüfuz qazanan müstəqil 
dövlətimizin qurucusunun təşəbbüsü 
və iradəsi ilə gerçəkləşdirilən 
tədbirlərlə Azərbaycanda yaşa-
yan milli azlıqların dilinin, adət-
ənənələrinin qorunub saxlanılmasına 
və inkişaf etdirilməsinə siyasi-hü-
quqi zəmin yaradıldı. Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 25-ci 
maddəsində irqindən, dinindən, 
dilindən asılı olmayaraq hər kəsin, 
eləcə də hər bir toplumun hüquq 

və azadlıqlarına təminat öz əksini 
tapmışdır. Haqlı olaraq, ümummilli 
liderin adı müstəqillik epoxasına 
Azərbaycanda siyasi multikultura-
lizmin yaradıcısı və təminatçısı kimi 
yazıldı.

Müasir, qloballaşan dünyada, 
siyasi mühitdə gedən ziddiyyətli 
proseslər, ayrı-ayrı xalqlara 
göstərilən aşağılayıcı münasibət, 
islamafobiya, ksenofobiya və digər 
bu kimi cərəyanlar ümümbəşəri 
faciələrin əsasını təşkil edir. Belə bir 
dövrdə Azərbaycanda tolerantlığın 
yüksək şəkildə inkişafı, sabitli-
yin qorunub saxlanılması, xalqlar 
arasında bərabərliyin mövcudluğu 

ölkəmizdə multikulturalizmin kö-
künün dərində olmasından qay-
naqlanır. Bu gün multikulturalizm 
Azərbaycanda dövlət siyasətidir və 
cəmiyyətin həyat tərzidir.

Ölkə Prezidenti İlham Əliyev 
bu gün ulu öndərin multikultural 
dəyərlərin qorunması və inkişafı ilə 
bağlı siyasətini uğurla davam etdirir. 
Dövlət başçısı IV Beynəlxalq Hu-
manitar Forumda multikulturalizmin 
dünya üçün nə qədər vacib olduğunu 
ucadan bəyan etdi: “Multikultura-
lizmin müasir dünyada alternativi 
yoxdur. Belə ki, dünya dövlətlərinin 
əksəriyyəti çoxmillətlidir. Əgər 
multikulturalizm iflasa uğramışdırsa, 
onda onun alternativi nə ola bilər? 
Kifayət qədər aydındır: bu, diskrimi-
nasiyadır, rasizmdir, ksenofobiyadır, 
islamafobiyadır, antisemitizimdir.” 
Bu qənaət həm də onu sübut edir ki, 
Azərbaycan dövləti multikultural 
dəyərlərə əsaslanaraq, sabitliyin, 
xalqların birgə yaşayışının təmin 
olunmasında son dərəcə maraqlıdır 

və bu, dövlət siyasətidir.
Təsadüfi deyil ki,  2014-cü 

ildə Prezident İlham Əliyevin xoş 
məramı ilə Azərbaycanda bütün 
dünya üçün nümunə olan Bakı 
Multikulturalizm Mərkəzi yaradıldı. 
2016-cı il isə Azərbaycanda “Mul-
tikulturalizm ili “ elan olundu. Bu 
istiqamətdə həyata keçirilən silsilə 
və davamlı tədbirlər multikultura-
lizmin nəinki Azərbaycanda, eləcə 
də dünyada geniş təbliğ olunması-
na, bu sahədə ölkəmizin qiymətli 
təcrübəsinin xalqlar və ölkələr üçün 
örnək kimi təqdim edilməsi işinə 
təkan verdi.

Birinci Vitse-prezident Meh-
riban xanım Əliyevanın rəhbərliyi 
ilə Heydər Əliyev Fondunun 
ayrı-ayrı ölkələrdə həyata keçirdi-
yi layihələr isə xalqımızın bu gün 
multikulturalizmə siyasi baxımdan 
nə qədər böyük önəm verdiyini, 
Azərbaycanın çoxmədəniyyətli 
ölkə olaraq dünya xalqlarının 
mədəniyyətinə və humanitar inki-

şafına necə həssaslıqla yanaşdığını 
nümayiş etdirir. Eyni zamanda, 
bu layihələr Azərbaycan multi-
kulturalizminin ölkə çərçivəsində 
qapalı inkişafını deyil, həm də 
dünyada dinlərin və mədəniyyətlərin 
müxtəlifliyi şəraitində çevik və 
maneəsiz fəaliyyət göstərməsini, 
bəşəri gərəkliyini təcəssüm etdirir. 
Mehriban xanım Əliyevanın dün-
yaya bəyan etdiyi humanitar mesaj 
ölkəmizdə multikultural siyasətin 
məramını da aydın və konkret 
əks etdirir: “Öz mədəniyyətinə, 
öz tarixinə, öz ənənələrinə, öz 
əməllərinə hörmətlə yanaşan 
xalq, gərək eyni şəkildə fərqli 

mədəniyyətlərə də, fəqrli tarixə də 
hörmətlə yanaşsın.”

Ölkəmizdə mədəniyyətlərin 
və dinlərin yanaşı mövcudluğu, 
qarşılıqlı şəkildə inkişafı və bu 
ənənəvi mühitin qorunub saxla-
nılmasının nəticəsidir ki, bu gün 
Azərbaycanda müsəlman, xristian, 
yəhudi icmalar arasında tolerantlıq 
və dostluq münasibətləri yüksək 
səviyyədədir. İslami dəyərlərə 
hörmətin timsalı olaraq yaradılan 
Heydər məscidi, Şəkidə bərpa 
olunan Qafqazın ilkin xristian 
abidəsi Alban məbədi, digər kilsə, 
sinaqoq və ibadətxanalar ölkədə dini 

inanc azadlığına və insanların əqidə 
sərbəstliyinə verilən təminatın, dini 
obyektlərin təhlükəsiz, qarşılıqlı 
hörmət şəraitində fəaliyyətinin 
parlaq göstəricisidir. Bu gerçəklik 
bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan 
xalqı humanist dəyərlərə sadiqdir 
və multikulturalizm bizim üçün 
gündəlik yaşam tərzidir. 

Azərbaycanda həyata keçirilən 
davamlı siyasət multikultura-
lizmin bir kampaniya olmayıb, 
dövlətimizin milli, mənəvi, 
ümümbəşəri dəyərlərə söykənən 
müvafiq kursunun mahiyyətindən 
irəli gəlir. Əsası məhz ümummil-
li lider Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulan bu siyasətin çağdaş 
cəmiyyətimizdə dayaqları da 
möhkəmdir. Azərbaycanın əsrlər, 
minilliklər boyunca yaradıb-ya-
şatdığı bu nadir mühit gələcəkdə 
də qorunub saxlanacaq, daim 
kamilləşəcəkdir. Xalqımız multi-
kulturalizm ənənələrinə daim sadiq 
qalacaq və bu bəşəri dəyərə həmişə 
öz töhfəsini verəcəkdir. 

Aytən MİRZƏYEVA, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının magistri

 � Biz Cəlilabad şəhərinin dördyol deyilən hissəsinə çatar-
çatmaz sol şaxədən üzüaşağı kəndlərə doğru geniş şəkildə torpaq işləri 
görüldüyünün şahidi olduq. Elə oradaca rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Əziz Əzizovla görüşdük. O dedi ki, uzunluğu 12 kilometr olan bu 
yolun hər iki başında işlərə start verilib. Hamarlama və bərkitmə üzrə 
tədbirlər görülür. Sonra 8 metr enində yola çınqıl töküləcək. Havalar 
düzələndə isə asfalt döşənəcək. Buradan Böyük İpək yolunun Muğan 
qoluna çıxış təmin ediləcək. Hazırda stansiya istiqamətində körpülər 
salınır. 

Yolun həmin hissəsinə də getdik 
və mən bir-iki şəkil çəkdim. Eramızdan 
əvvəl II əsrdən yaranaraq XVI əsrə qədər 
fəaliyyət göstərmiş Böyük İpək yolu 
ilə müxtəlif istiqamətlərə daşınan ipək 
parça, ədviyyat, xalça, pambıq karvanları 
bir anlıq gözlərim önündə canlandı. İndi 
ölkəmizdə pambıqçılığın, baramaçılığın 
inkişafına göstərilən dövlət qayğısının 
necə dərin köklərə bağlı olduğunu düşün-

düm.  Beləcə, yaddaşımın 
qaranlıq guşələri işıqlandı...   

Uzuntəpə kəndi Mu-
ğan düzünün ən qədim  
məntəqələrindəndir. Ar-
xeoloqlar buradakı “qoca-
man” abidələr barədə geniş 
bilgilərə malikdirlər. Kəndin 
tarix müəllimi Ələsgər 
Mirzəzadə uzun müddətdir 
ki, bu yerlərin tarixini araşdı-
rır. Bu barədə “Muğan” adlı 
kitab da yazıb. O deyir ki, 
Cəlilabadın bir çox kəndləri 
kimi, Uzuntəpə də yeraltı-
yerüstü tarixi və mədəniyyət 
abidələri ilə zəngin olan 
açıq muzeydir. Altı  il əvvəl Milli Elmlər 
Akademiyasının bir qrup alimi də kəndə 
gələrək kəşfiyyat işləri aparıb və maddi-
mədəni nümunələri aşkar ediblər. Kənddə 
eyniadlı Uzuntəpə, eləcə də Qoşatəpə və 
Cəngitəpə kurqan abidələri üzə çıxıb. Bu-
radan aşkarlanan müxtəlif məişət alətləri 
əkinçi-maldar tayfalarının ta qədim 
dövrlərdən Muğanda məskunlaşdıqlarını 
göstərən sübutdur. 

Türkiyənin Sivas şəhəri həndəvərində 
də Uzuntəpə adlanan köhnə məhəllə var. 
Amma Cəlilabadın Uzuntəpəsi rayonun ən 
iri yaşayış məntəqələrindəndir: on mindən 
çox əhalisi var. 150 ilə yaxın bir dövrdə 
bu kənd Novoqolovka adlanıb. 19-cu əsrin 
ortalarında Rusiyadan buraya molokanlar 
köçürülüb və son vaxtlara qədər bura-
da yaşayıblar. Yaşlı sakinlər Qaqarin, 
Çapayev,   Kabanovka, Çkalovka, Alpaşa 

kimi küçə adlarının da olduğunu  yaxşı 
xatırlayırlar. Keçmiş novoqolovkalı Pyotr 
Dudin bir müddət mənim doğma şəhərim 
olan Sumqayıtda yaşayıb, hazırda Tolyatti 
şəhərində məskən salıb. İstedadlı şairdir. 
Mən bu yazını çapa hazırlayarkən onun 
doğma kəndinə həsr etdiyi “Keçmişdən 
bir an” adlı şeirini rus dilindən tərcümə 
eləmişəm:   

Qanadları açıq qartal kimidir
Bu kənd Mişarçayın sahillərində.
Dəvətsiz qonaq gəl, çox səmimidir,
Ənənə yaşayır nəsillərində.
Şair sonrakı misralarında poetik 

bir dillə Cəlilabad bazarında bir kisə 
günəbaxan tumunu sataraq on manata iki 
qaz almasını, kəndin hay-küylü toylarını 
xatırlayır, həsrət dolu duyğularını ifadə 
edir.

Sovet dövründə Cəlilabadda  
üzümçülük genişlənən vaxtlarda bu-
radakı dəmiryol stansiyasından Rusi-
yaya sisternlərdə minlərlə ton şərab 
göndərilirdi. Qorbaçovun yenidənqurması 
və alkoqolizmlə mübarizəyə dair fərmanı 
“sayəsində” üzümlüklər dağıdılmışdı. 
Elə molokanların kəndi tərk etmələri də 
bundan sonra başlanmışdı...   

Qayıdaq Cəlilabadın bugününə. 

Başa çatmaqda olan il rayonun tarixində 
əlvan rəngləri ilə qalacaq. İlin ən mü-
hüm hadisəsi sentyabrın əvvəllərində 
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin növbəti dəfə Cəlilabada  səfər 
etməsi olub. Ölkə rəhbərinin xeyir-
duası ilə Cəlilabad şəhərinin içməli su 
təchizatı sisteminin və kanalizasiya 
şəbəkəsinin, yenidənqurmadan son-
ra telekommunikasiya qovşağının, 
Cəlilabad-Astanlı-Cəngan-Soltankənd 

avtomobil yolunun, 
“Avanqard” MMC-nin 
dənli və paxlalı bitkilərin 
təmizlənməsi və qablaş-
dırılması müəssisəsinin, 
həmçinin “Günəşli-Aqro” 
MMC-nin aqroparkının 
açılışları olub. Səfərdən 
dərhal sonra cənab İlham 
Əliyevin sərəncamları 
ilə Cəlilabad şəhərində 
abadlıq-quruculuq işləri 
və çoxmənzilli binala-
rın əsaslı təmiri, eləcə 
də Cəlilabad-Yardımlı 
avtomobil yolunun tikin-

tisinin davam etdirilməsi məqsədilə 6 
milyon manat vəsait ayrılıb. Fərəhlidir 
ki, Cəlilabadda aparılan abadlıq-quru-
culuq işləri uzaq kəndləri də əhatə edir. 
Uzuntəpə kəndi də istisna deyil.  

Burada camaatın əsas məşğuliyyəti 
taxılçılıq, kartofçuluq və heyvandar-
lıqdır. Ötən il rayon üzrə 500 hektar, 
bu kənddə isə 80 hektar sahədə pam-
bıq əkilib və uzuntəpəlilər 160 tondan 
çox məhsul götürüblər. Əvvəllər də bu 
kənddə tut bağları çox olub, indi bərpa 
edilir. Artıq 10 hektarlıq ərazidə ağaclar 
budanıb, 3 min ting əkilib. Göründüyü 
kimi, baramaçılığın inkişafı üçün geniş 
işlər görülür. Ötən il kümçülər 200, bu 
ilsə 245 kiloqram barama əldə etmişlər, 
bu rəqəm get-gedə  daha da artacaq. 
Kümçülərdən məhsulu Saatlıdakı qəbul 
məntəqəsi təhvil alaraq “Şəki İpək” ASC-
yə göndərir.

Uzuntəpə yaxınlığında rayonun su-
kanalizasiya sisteminin çəkilişi tamamlan-
maqdadır. Hazırda tikilən sutəmizləyici 
qurğular gələn yazda istifadəyə veriləcək.

Bu yerlərdə qabiliyyətli adamlar 
az deyil. Onlardan biri, Uzuntəpənin 
sakini, ixtisasca mühəndis olan Təvəkkül 
Nəsirov qeyri-adi traktor düzəltmişdir. 
O, yeni traktoru yığmaq üçün 10-a yaxın 
avtomobilin ehtiyat hissələrindən istifadə 
edib. Traktorun ilkin variantının hazır-
lanmasında “VAZ-2106” markalı minik 
avtomobilin mühərrikindən və “QAZ-53” 
markalı yük avtomobilin sürət qutusundan 
yararlanıb. Sonralar o, traktorun gücünü 
artırmaq üçün hərbi avtomobillərin ehtiyat 
hissələrini də mühərrikə əlavə edib. 
Minik və yük avtomobillərinin ehtiyat 
hissələrindən ərsəyə gələn traktora sahibi 
“Azərbaycan” adını verib. Kiçik ölçüdə 
olması bu texnikaya həyətyanı sahədə ra-
hat manevretmə imkanı verir. Yeni texnika 
qoşqusu ilə birlikdə 6 ton yükgötürmə 
qabiliyyətinə malikdir. 

Kəndin sayğılı sakinlərindən biri də 
Mirsalman Əsgərovdur. Ondan kənddə 
təhsilin vəziyyətini soruşdum. Dedi ki, 
ərazidə dörd məktəb fəaliyyət göstərir, 
müəyyən uğurları da var. Birlikdə 
Uzuntəpə kənd 1 nömrəli tam orta 
məktəbinə getdik. Yadıma düşdü ki, bir 
neçə il öncə mən bu məktəbdə olmu-
şam. O vaxt Cəlilabad Uşaq-Gənclər 
İdman Məktəbinin voleybol müəllimi, 
Əməkdar məşqçi Vaqif Bünyatovun 60 
illiyi ilə əlaqədar burada ümumrayon 
turniri təşkil edilmişdi. Başda Əziz 
müəllim olmaqla rayonun bütün rəhbər 
heyəti tədbirə qatılmışdı. Ona qədər 
voleybol komandası yarışda qüvvəsini 
sınayırdı. Mirsalman kişi dedi ki, elə 
həmin Vaqif müəllimin oğlu Raqif Bün-
yatov hazırda bu məktəbin direktorudur. 
Raqif müəllimlə görüşüb tanış olduq. 
Məktəb barədə ətraflı məlumat verdi. 
Ötən tədris ilinin sonunda məzunlardan 
10 nəfərinin universitetlərə, 6 nəfərinin 
isə orta ixtisas məktəblərinə qəbul 
edildiyini bildirdi. Yuxarıda adı çəkilən 
tarix müəllimi Ələsgər Mirzəzadə də bu 
məktəbdə çalışır. 

Onu da öyrəndik ki, bu təhsil ocağın-
da riyaziyyat, iqtisadiyyat və humanitar 
təmayüllü 10-cu sinif yaradılıb və sinfə 
29 şagird cəlb olunub. Təhsildə uğurların 
daha da artacağına inam böyükdür.

Ümid edirik ki, Uzuntəpənin uğur 
hekayələri də çoxalacaq. Şair Pyotr 
Dudinsə Sumqayıta gəldimi, onu mütləq 
doğma kəndinə görüşə aparacağam. 

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi 
kursunda tolerantlıq və multikultural dəyərlər 

510 dekabr 2017-ci il, bazar

Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o 
qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya 
mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir.

Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli lider

 � Azərbaycanda vaxtilə yüksək gəlir gətirən, 150 min nəfərin çalışdığı 
baramaçılıq sahəsi son 20-25 ildə ciddi tənəzzülə uğramışdı.  Hazırda cənab İlham 
Əliyevin aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı götürdüyü xətt baramaçılığın inkişafına 
da ciddi təkan verib. Lənkəranda da bu sahənin yenidən dirçəldilməsi üçün 
təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir. 

Möhtərəm 
 Prezidentimiz İlham 
Əliyevin ölkəmizdə ix-
racyönümlü məhsulların, 
o cümlədən baramaçılığın inkişafı ilə bağlı 
tapşırıqlarına əsasən, ötən ildən Çin Xalq 
Respublikasından tut tingləri gətirilir.Həmin 
tinglərdən 40 min ədədi Lənkəran rayonuna 
ayrılmışdı. Bu sahəyə ciddi diqqət və maraq 
göstərən “Yaşıl çay” MMC 2016-cı ildə 1,2 
hektarda 12 min ədədə yaxın tut tingi əkib. 
Bu il də dövlət xətti ilə Çin Xalq Respub-
likasından gətirilən tut tinglərindən 9 min 
ədədi Lənkərana ayrılıb. Həmin tinglərin 
hamısı“Yaşıl çay” fermer təsərrüfatına verilib. 
Əkin aparılacaq sahələrdə qabaqcadan şumla-
ma, hamarlama işləri aparılıb. Dekabrın 1-də 
İstisu qəsəbəsində “Yaşıl çay” FT MMC-də tut 
tinglərinin əkininə start verilib. Təsərrüfatın 
rəhbəri Araz Yağubov qeyd edib ki,  ölkə 

rəhbərliyinin çağırışına cavab 
olaraq tut əkiləcək sahələr 
yüksək aqrotexniki qaydada 
hazırlanıb və rayon üçün ayrıl-
mış 9 min tut tinginin hamısı 
təsərüfatımızda bu məqsədlə 
hazırlanmış sahələrdə əkiləcək. 
Həmçinin ötən il əkilmiş tut 
tinglərinə düzgün aqrotexniki 

qulluq göstərilidiyindən ağacların inkişafında 
yüksək nəticələr əldə edilib. Yaxın günlərdə 
isə həmin ağacların budaqlarından klon üsulu 
100 min ədəd tut tinginin hazırlanıb sahələrə 
köçürülməsi nəzərdə tutulub.  Bu işdə ha-
zırda rayonda olan Çin mütəxəssislərinin 
köməyindən istifadə ediləcək.

Qeyd edək ki, çoxprofilli təsərrüfat olan 
“Yaşıl çay” fermer təsərrüfatında çayçılıq, 
heyvandarlıq, sitrusçuluq, tərəvəzçilik və digər 
sahələr  də müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirilir. 
Tut ağaclarının əkini ilə təsərrüfatda yeni iş 
yerlərinin açılması nəzərdə tutulur.

Hazırda tut tingi əkini davam etdirilir.

Sərraf MİRSƏFƏROĞLU

Ermənistan ordusu 
atəşkəs rejimini 130 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 

iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 130 dəfə 
pozub.

Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, 
Ermənistan Respublikasının Noyemberyan 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, İcevan 
rayonunun Berkaber, Paravakar kəndlərində və 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Ağs-
tafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun 
Kəmərli, Qızılhacılı kəndlərində, Berd rayonu-
nun Mosesqex, Çinari, Ayqedzor kəndlərində 
və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Tovuz rayonunun Ağdam, Muncuqlu və Qaralar 
kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, 
Çiləbürt, Yarımca, Ağdam rayonunun Tağıbəyli, 
Şıxlar, Baş Qərvənd, Cəvahirli, Abdinli, Qara-
qaşlı, Sarıcalı, Novruzlu, Yusifcanlı, Mərzili, 
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayo-
nunun Aşağı Veysəlli, Qərvənd, Qaraxanbəyli, 
Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan, Kürdlər, Horadiz və 
Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, 
həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam, Xocavənd və 
Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də Silahlı Qüvvələrimizin 
mövqeləri atəşə tutulub. 

AZƏRTAC

CƏLILABAD : 
el çalışır, yer sevinir

“Yaşıl çay” 
fermer təsərrüfatında 
yeni tut bağları salınır


