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 � 1960-cı ilin yay fəslində Azərbaycan Elmlər Akademiyası 

Tarix İnstitutunun paleolit arxeoloji ekspedisiyası Məmmədəli 
Hüseynovun rəhbərliyi altında Azərbaycanın səfalı diyarlarından 
biri olan Qarabağın Quruçay və Köndələnçay sahillərində arxeoloji 
kəşfiyyat işlərinə başlamışdır. Kəşfiyyat işlərində əsas məqsəd bu 
ərazidə paleolit dövrünün yaşayış məskənlərini müəyyən etmək və 
həmin abidələrdə kompleks qazıntı aparmaqdan ibarət idi. 

Kəşfiyyat işinin ilk ili ekspedi-
siya üçün olduqca səmərəli keçdi. 
Elə həmin ildə aparılan kəşfiyyat 
işləri zamanı hazırda dünya şöhrəti 
qazanmış çoxtəbəqəli Azıx və Tağlar 
düşərgələri qeydə alındı. 1960-cı 
ildən başlayaraq, 1968-ci ilə qədər 
Azıx paleolit düşərgəsində aparı-
lan arxeoloji tədqiqatlar zamanı 
düşərgənin çöküntülərində 6 arxeoloji 
təbəqə qeydə alınaraq tədqiq olun-
du. Azıx paleolit düşərgəsinin I və 
II təbəqələrində aparılan arxeoloji 
qazıntılar zamanı eneolit, tunc, dəmir, 
antik və orta əsrlər arxeologiyasına 
aid maddi mədəniyyət qalıqları qeydə 
alındı. Düşərgənin III təbəqəsində 
aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 
daş dövrünün mustye mədəniyyətinə 
aid zəngin daş məmulatı və ovlanmış 
heyvan sümükləri aşkara çıxarıldı. 

Düşərgənin IV təbəqəsində maddi 
mədəniyyət qalıqları qeydə alındı. 
Məhz buna görə də bu təbəqəyə 
mütəxəssislər “Lal təbəqə” adı 
vermişlər. Düşərgənin V təbəqəsindən 
orta və üst aşel mədəniyyətlərinə 
aid əl çapacaqları, kobud çapma 
alətləri və minlərlə ovlanmış heyvan 
sümükləri, VI təbəqədən qədim aşel 
mədəniyyətinə aid əl çapacaqları, 
kobud çapma alətləri, qaşov tipli 
alətlər, nüvələr və istehsal tullantıları 

aşkar edildi. Bundan başqa, alimlərin 
VI təbəqədə apardıqları arxeoloji 
tədqiqatlar zamanı da oradan ovlan-
mış heyvan sümüklərinin qalıqları 
tapıldı. 

Aparılmış kompleks tədqiqatlar 
zamanı məlum olmuşdur ki, Qara-
bağın dağlıq ərazilərində ən qədim 
zamanlardan başlayaraq təbii karst 
mağaraları meydana gəlmişdir. 
Məhz buna görə də bu ərazilərdə 

ibtidai insanların məskunlaşması 
üçün əlverişli təbii şərait və həm 
də karst mağaraları olduğu üçün 
Azərbaycanın ilk sakinləri Azıx və 
Tağlar düşərgələrində yaşamışlar.

Paleolit arxeoloji ekspedisiya-
sının Qarabağ ərazisində apardığı 
kompleks elmi tədqiqatlar zamanı 
müəyyən olunmuşdur ki, hələ çox 
qədim zamanlardan etibarən Quruçay 
və Köndələnçay vadilərində canlı 
həyatın inkişafı üçün əlverişli, təbii 
coğrafi şərait olmuşdur. Alimlərin 
apardıqları kompleks tədqiqatlar 
nəticəsində məlum olmuşdur ki, 
hələ 2–3 milyon il bundan əvvəl 
Qarabağın Quruçay və Köndələnçay 
vadilərində mülayim iqlim şəraitində 
çoxlu heyvan və müxtəlif quşlar yaşa-
mışdır. Eyni zamanda, Quruçay vadisi 
Azıx və Tağlar paleolit düşərgələri 
yerləşən ərazidən ibtidai insanlar 
əmək alətləri hazırlamaq üçün xam-
mal mənbəyi kimi istifadə etmişlər. 
Quruçay, Köndələnçay vadilərində 
və həmçinin Tuğ çökəkliyində kvars, 
kvarsit, bazalt, felzit, yaşma, çaxmaq 
və s. daş növləri mövcud olmuşdur. 

 1965-ci ildə Azıx və Tağlar-
dan tapılmış müxtəlif dövrlərə aid 
maddi mədəniyyət qalıqlarının 
arxeologiya elmi üçün müstəsna 
elmi əhəmiyyətini nəzərə alan SSRİ 
Elmlər Akademiyasının Arxeologiya 
İnstitutu SSRİ arxeoloq və etnoqrafla-
rının elmi konfransını Bakı şəhərində 
keçirməyi qərara almışdır. SSRİ-nin 
məşhur mütəxəssislərinin də qatıl-
dığı elmi konfransın iştirakçıları 
Bakıda çoxtəbəqəli Azıx və Tağlar 
düşərgələrindən tapılmış maddi 
mədəniyyət qalıqları ilə yaxından 
tanış olmuşlar. Onlar Cənubi Qaf-
qazda və o cümlədən, Azərbaycan 
ərazisində qədim insanların mey-
dana gəlməsi, formalaşması və 
inkişaf etməsinə dair bilgilərin əldə 
edilməsində düşərgələrdən tapıl-
mış maddi mədəniyyət qalıqlarının 
mühüm əhəmiyyətə malik olmasını 
yekdilliklə təsdiqləmişlər.

Konfrans zamanı SSRİ-nin dünya 
şöhrətli bir qrup paleolitşünası Azıx 
və Tağlar düşərgələri ilə yerində tanış 
olmaq məqsədilə Qarabağa səyahət 
təşkil etmişdir. Tanışlıq zamanı 
professor P.İ.Boroskovski, V.P.Lübin 
və digər alimlər Azıx və Tağlar 
düşərgələrinə heyran olduqlarını 

bildirmiş və burada tədqiqat işlərinin 
davam etdirilməsini məqsədəuyğun 
hesab etmişlər. 1966–68-ci illərdə 
aparılan arxeoloji tədqiqatlar za-
manı Azıx düşərgəsindən mustye, 
qədim aşel, orta aşel və son aşel 
mədəniyyətlərinə aid zəngin arxe-
oloji və paleontoloji tapıntılar əldə 
olunmuşdur. 

 1968-ci ilin may-iyun ayların-
da paleolit arxeoloji ekspedisiyası 

Məmmədəli Hüseynovun rəhbərliyi 
altında Azıx paleolit düşərgəsində 
qazıntı işlərini davam etdirmişdir. 
Arxeoloji qazıntılar zamanı Azıx 
düşərgəsinin çöküntülərindən yeni-
yeni maddi mədəniyyət qalıqları 
tapılması davam edirdi. İyunun 13-də 
saat 13.30 radələrində düşərgənin 
13-cü kvadratmetrliyində arxeoloji 
qazıntı işləri davam etdirilərkən, 
birdən ekspedisiya rəisinin səsi 
eşidildi: “Uşaqlar, diqqətli olun bu 
kvadratda yeni tapıntı gözlənilir”. 
Elə bu an Məmmədəli müəllim aşel 
mədəniyyətinə aid V təbəqənin III 
horizontunun 13-cü kvadratında 

arxeoloji qazıntını özü aparmağa 
başladı. Çünki torpağın içərisində bir 
neçə əmək aləti ilə birlikdə insan dişi 
diqqətini cəlb etdi və şotka ilə torpaq 
çöküntüsünü təmizləməyə başladı. Bu 
zaman Məmmədəli müəllimin sevin-
cinin həddi-hüdudu yox idi. Qədim 
insana məxsus çənənin tapıldığını 
elan etdi. Lakin o bildirdi ki, bunun 
daha dəqiq və elmi əsaslarla tədqiqi 
üçün mən mütləq qazıntı işlərini 

dayandırıb Bakıya qayıtmalı və bu 
tapıntını dünya şöhrətli alim, biologi-
ya elmləri doktoru, professor Dəmir 
Hacıyeva göstərməliyəm.

Azıx düşərgəsinin V təbəqəsindən 
tapılmış çənənin iri olması açıq 
nəzərə çarpır və gövdəsi nisbətən qa-
lındır. Bu baxımdan Azıxdan tapılmış 
çənə avstrolopitekdən fərqlənir və 
müəyyən əlamətlərinə görə arxant-
roplar arasında özünə xüsusi yer tutur. 
Azıx düşərgəsinin orta aşel dövrünə 
aid təbəqəsindən tapılmış çənəyə şərti 
olaraq Azıxantrop, yəni Azıx adamı 
adı verilmişdir.

 Azıx qədim insan düşərgəsinin 

V təbəqəsindən tapılmış qədim 
insan çənəsi quruluşundakı spesifik 
cəhətlərə əsasən, bir tərəfdən piti-
kantroplara, xüsusilə Mauer adamının 
çənəsinə, digər tərəfdən də bir çox 
əlamətlərinə görə Fransanın Kondel-
Araqo düşərgəsinin Aşel təbəqəsindən 
tapılmış pre-neandertallara daha 
yaxındır. Maraqlıdır ki, Fransanın 
Kondel-Araqo mağarasında aparılan 
arxeoloji qazıntılar zamanı çoxlu 
paleoantropoloji tapıntı aşkar olun-
muşdur. Paleoantropoloji tapıntılar 

içərisində əsas yeri qədim insan 
çənələri və kəllə qapaqları tutur. 
Məhz ona görə də Azıxdan qeydə 
alınmış qədim insan çənəsi Araqonun 
antropoloji tapıntıları ilə müqayisə 
olunur.

 Azıxdan aşkar olunmuş çənə 
üzərində professor D.Hacıyev 
uzun müddət elmi tədqiqat apar-
mış və müəyyən etmişdir ki, bu, 
ölkəmizin ərazisində ən qədim 
insan çənəsidir. Həmin çənə 30-
35 yaşlı qadına məxsusdur və 400 
min il əvvəl Azərbaycan ərazisində 
yaşamışdır. Hələlik, keçmiş SSRİ 
ərazisində və Yaxın Şərqdə olan insan 
məskənlərindən Azıxda tapılan və bu 
cür qədimliyə malik paleoantropoloji 
tapıntı qeydə alınmamışdır. Bu aşel 
mədəniyyətinə aid ən qədim insan 
çənəsidir.

 2001-ci ildən başlayaraq, 
Azərbaycanda paleolit problemləri 
üzrə aparılan elmi tədqiqat işləri 
beynəlxalq xarakter almışdır. Çünki 
ölkəmizin ərazisində qeydə alınmış 
paleolit düşərgələrində çöküntülər 
– arxeoloji təbəqələr tarixi ardı-
cıllıqla əmələ gəlmiş və arxeoloji 
dövrlərin biri digərini əvəz edir. 
Məhz bu da ibtidai insanların həyat 
tərzini, alət hazırlama texnikasını, 
alətlərin tipologiyasını, onların inkişaf 
xüsusiyyətlərini, daş dövrünün təbii 
coğrafi şəraitini, heyvanat aləmini və 
həmçinin ovçuluq təsərrüfatını tədqiq 
etmək üçün zəngin maddi mədəniyyət 
qalıqlarına malik olduqları üçün bəzi 
problemlərin tədqiq edilməsinə zəmin 

yaratmışdır.
 Məhz yuxarıda qeyd 

etdiklərimizə əsasən, Azərbaycanın, 
Qafqaz və Avropa ölkələri ərazisində 
qeydə alınmış paleolit düşərgələrinin 
arxeoloji, paleontoloji və paleoant-
ropoloji tapıntılarını arxeologiyanın 
son nailiyyətləri əsasında tədqiq 
etmək məqsədilə 2001-ci il iyulun 
3–5-də Fransanın Totavel şəhərində 
keçirilən beynəlxalq elmi konfransda 
Azərbaycan, Fransa, İtaliya, İspa-
niya, Rusiya, Gürcüstan və Hollan-
diya alimlərinin birgə hazırladıqları 
İNTAS-2000 adlı elmi proqram qəbul 
olunmuşdur.

Beynəlxalq İNTAS-2000 
proqramına uyğun olaraq, Fransa, 
İtaliya, İspaniya, Rusiya, Gürcüs-
tan və Hollandiya alimləri mənim 
dəvətimlə 2002-ci il sentyabrın 
7-dən oktyabrın 1-dək Azərbaycana 
gəlmişlər. Onlar Qarabağın Azıx, 
Tağlar, Naxçıvanın Qazma və digər 
paleolit düşərgələrindən tapılmış 
maddi mədəniyyət qalıqları ilə tanış 
olmuşlar .

Görkəmli alimlər Anri-dö Lüm-
ley, Mariya Antuanetta dö Lümley, 
D.Lordkipanidze, M.Neoradze, 
A.Vekua, V.Droniçev, L.Qolovanova, 
Ciakobini, Karbonelli və başqa-
ları Azərbaycanda daş dövrü üzrə 
aparılan elmi tədqiqat işlərinə yüksək 

qiymət vermiş və respublikamı-
zın paleolit abidələrindən tapılmış 
maddi mədəniyyət qalıqlarının 
ibtidai icma tarixinin ayrı-ayrı inkişaf 
mərhələlərini tədqiq etməkdə mühüm 
elmi əhəmiyyətə malik olduğunu 
bildirmişlər.

Bu sətirlərin müəllifinin 2001–
2005-ci illərdə Avropa alimləri ilə 
birlikdə apardığı elmi tədqiqatlar 
nəticəsində çoxtəbəqəli Azıx pale-
olit düşərgəsində ibtidai insanların 

məskunlaşmağa başlamalarının 
tarixinin 2,5 milyon il əvvələ aid 
olması müəyyənləşdirilmişdir. Eyni 
zamanda, Azıx paleolit düşərgəsinin 
VII–X təbəqələrinin arxeoloji tapıntı-
ları əsasında qeydə alınmış Quruçay 
arxeoloji mədəniyyətinin Qafqaz 
və Yaxın Şərqdə ən qədim arxeoloji 
mədəniyyət olması təsdiqlənmişdir.

Təəssüf ki, bütün bu faktlara bax-
mayaraq, erməni mafiyasına xidmət 
edən qüvvələr 1999-cu ildən baş-
layaraq, Azıx paleolit düşərgəsində 
və digər abidələrdə yırtıcı şəkildə 
arxeoloji qazıntılar aparır və Qarabağ 
abidələrinin tarixini saxtalaşdırma-
ğa cəhd edir və dağıdıcı fəaliyyət 
göstərirlər. 

 Son 50 ildə Azərbaycan 
alimlərinin Qarabağ ərazisində 
apardıqları arxeoloji, etnoqrafik, 
epiqrafik, paleocoğrafi, paleoantoloji 
və paleoantropoloji elmi tədqiqatlar ən 
qədim zamanlardan – yəni Quruçay 
mədəniyyətindən başlamış Azərbaycan 
xalqının bu torpaqlarda yaşadığını, 
zəngin maddi və mənəvi mədəniyyət 
yaratdığını elmi əsaslarla sübuta 
yetirmiş və tarixi saxtalaşdırmağa cəhd 
edən erməni alimlərinin iddialarının 
tamamilə əsassız olduğunu göstərir.

Qarabağ ərazisində müəyyən 
olunmuş Quruçay, Aşel, Must-
ye, Üst paleolit, Mezolit, Neo-

lit və Tunc dövrünün arxeoloji 
mədəniyyətləri bu diyarın qədim 
sivilizasiya mərkəzlərindən biri 
olduğunu söyləməyə əsas vermiş 
və ərazidən qeydə alınmış arxeoloji 
mədəniyyətlərdə varislik ənənələrinin 
olması müəyyən edilmişdir.

Əsədulla CƏFƏROV, 
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya 

İnstitutunun şöbə müdiri, tarix 
elmləri doktoru, professor

Əlli il əvvəl bu gün
Azərbaycanda Azıx paleolit 

mağarasından, təqribən,  
400 min il əvvəl yaşamış insanın 

çənə sümüyü tapılmışdır

Azıxantropun alt çənəsi

Azıx düşərgəsinin ümumi görünüşü, 1975-ci il.

Əsədulla Cəfərov və Avropa alimləri azıxantropun 
çənəsini tədqiq edirlər. Bakı, Azərbaycan Tarixi Muzeyi, 2002-ci il.

Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının 
Azərbaycan Bölməsi Rəyasət Heyətinin iclası 

 � Elmi İnkişaf üzrə Beynəlxalq Şura–Beynəlxalq Elmlər Akademiyası 
Azərbaycan Bölməsi (BEA AB) Rəyasət Heyətinin iclası keçirilmişdir.İclası 
BEA AB prezidenti, professor, geologiya-minerologiya elmləri doktoru Elçin 
Xəlilov giriş sözü ilə açaraq, BEA AB-nin seçilmiş akademiklərinə diplomların 
təqdimatı ilə əlaqədar iclasın gündəliyi barədə iştirakçılara məlumat vermişdir. 

 BEA AB-nin fəxri prezidenti, 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 
komitə sədri akademik Ziyad Səmədzadə 
BEA AB-nin həqiqi, fəxri və müxbir üzvləri 

seçilmiş Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin rektoru,texnika elmləri dok-
toru, professor Mustafa Babanlı, Azərbaycan 
Tibb Universitetinin rektoru, tibb elmləri 

doktoru, professor Gəray Gəraybəyli, ABŞ 
– Azərbaycan Ticarət Palatasının fəxri üzvü, 
“Prant“ Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi-
nin prezidenti Ağadaim Ələkbərov və BEA 
AB-nin departament rəhbəri, tarix üzrə 
fəlsəfə doktoru Tamila Xəlilovaya diplomla-
rı, döş nişanlarını təqdim etmişdir.

BEA AB-nin yeni üzvləri seçilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya 
Komitəsinin vitse-prezidenti, filologi-
ya elmləri doktoru Çingiz Hüseynzadə, 
“Azəraeronaviqasiya” Hava Hərəkəti İdarəsi 
Hava Meteoroloji Xidmətinin rəisi, coğrafiya 
elmləri doktoru, professor Nazim Hüseynov, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Univesitetinin 
professoru, tarix elmləri doktoru Abbas Seyi-
dov BEA AB-nin həqiqi üzvləri, ”Vışka” 
qəzetinin baş redaktoru, Əməkdar jurnalist 
Mədinə Həsənova fəxri üzvü seçilmişlər.

BEA AB-nin müxbir üzvü, tarix üzrə 
fəlsəfə doktoru Tamila Xəlilova Böyük İpək 
Yoluna həsr olunmuş elmi məruzə ilə çıxış 
etmişdir. BEA AB və AMEA-nın akademiki 
Pərviz Məmmədov, tarix elmləri doktoru, 
professor Abbas Seyidov məruzə ətrafında 
mövzu ilə əlaqədar çıxış etmişlər.

İclasda bir sıra təşkilati məsələlərə də 
baxılmışdır.

Afət SADIQOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Dövlət Miqrasiya Xidməti 
may ayında 3225 əcnəbiyə 

müvəqqəti yaşama icazəsi verib
 � May ayında Dövlət Miqrasiya Xidmətinə (DMX) müraciət etmiş 

əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən 3225-nə müvəqqəti yaşama, 237-nə 
daimi yaşama (müddətin uzadılması) ilə bağlı icazə vəsiqəsi verilib, 35-nin isə 
ölkədə müvəqqəti olma müddəti uzadılıb. 

Bundan başqa, ay ərzində 729 əcnəbiyə 
ölkədə haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaları üçün iş icazələri verilib.

Qeyd edək ki, DMX tərəfindən ay 
ərzində ümumilikdə 4226 şəxsə respub-
likamızda müvəqqəti və daimi yaşama, 

iş icazəsi, o cümlədən müvəqqəti olma 
müddətinin uzadılması ilə bağlı qərarlar 
qəbul olunub.

Sərhədboyu zonada çətənə kollarının 
yabanı halda bitdiyi sahə aşkarlanaraq məhv edilib

 � Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən dövlət 
sərhədinin etibarlı mühafizəsi istiqamətində həyata 
keçirilmiş tədbirlər nəticəsində sərhədboyu zonada 
çətənə kollarının yabanı halda bitdiyi sahə aşkarlanıb. 

DSX-nin mətbuat 
mərkəzindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, bu il iyunun 7-də 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
sərhəd qoşunlarının “Şəmkir” 
sərhəd dəstəsinin hərbi qul-
luqçuları tərəfindən Ağstafa 
rayonunun Sadıxlı kəndinin 
arxa hüdudunda “Qarayazı” 
dövlət meşə qoruğunda sərhəd 
xəttindən, təqribən, üç kilometr 
aralıda aşkarlanmış sahədə 
aqrotexniki qulluq edilməmiş, 

hündürlüyü təqribən 120-170 
santimetr, ümumi çəkisi 940 
kiloqram olan 4159 çətənə 
kolunun yabanı halda bitməsi 
müəyyənləşdirilib.

Həmin çətənə kolları 
yerli icra nümayəndəliyi, meşə 
təsərrüfatı, Ağstafa Rayon Polis 
Şöbəsinin əməkdaşlarının iştira-
kı ilə yığılaraq akt tərtib olunub. 
Yığılan çətənə kolları yandırıla-
raq məhv edilib. 

Misir telekanalında Azərbaycan 
mədəniyyətindən bəhs edən veriliş yayımlanıb

 � Azərbaycanın Misirdəki Diaspor Təşkilatları Birliyinin təşəbbüsü ilə 
Misirin “əl-Fədaiyyə əl-Misriyyə” dövlət televiziya kanalında canlı yayımda 
“Mənim xanımım” proqramı respublikamıza həsr edilib.

Verilişdə Diaspor 
Təşkilatları Birliyinin sədr 
müavini, “Aynu Şəms” Uni-
versitetinin Azərbaycan dili 
müəllimi Sədaqət Səmədova, 
diaspor fəalı, “Əl-Əzhər” 
Universitetinin Azərbaycan 
dili müəllimi İnarə Osmanova 
və övladları Sandi Səlim və 
Şeyxəli Nəsirov iştirak ediblər.

Verilişin əvvəlində 
ölkəmizin müasir siması-
nı əks etdirən videoçarx 

göstəriləndən sonra iştirakçılar iki dövlət 
arasında tarixi və mədəni əlaqələrdən, 
Azərbaycanın tarixi, coğrafıyası, qədim 
və zəngin mədəniyyətindən, turizm poten-

sialından danışıb, Ramazan ayının 
Azərbaycanda qeyd olunması barədə 
geniş söhbət açıblar.

Canlı yayımda Azərbaycan 
mətbəxinin ləziz təamları və milli 
geyimlər də təqdim olunub. Verilişin 
sonunda uşaqlar “Sarı gəlin” xalq 
mahnısını ifa ediblər, Səməd Vurğunun 
“Azərbaycan” şeirini ana dilində və 
ərəb dilində oxuyublar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Ermənistan silahlı qüvvələrinin  
bölmələri iriçaplı pulemyotlardan istifadə 

etməklə atəşkəs rejimini 89 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 89 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyi-
nin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər 

ki, Ermənistan Respub-
likasının Noyemberyan 
rayonunun Şavarşavan, 

Voskevan kəndlərində və 
adsız yüksəkliklərdə, İcevan 
rayonunun Berkaber kəndində 
yerləşən mövqelərdən Qazax 
rayonunun Qaymaqlı, Fərəhli, 
Quşçu Ayrım, Qızılhacılı 
kəndlərində, Krasnoselsk 
rayonunun Cil kəndində və 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən 

mövqelərdən Gədəbəy 
rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun iş-
ğal altındakı Çiləbürt, Ağ-
dam rayonunun Nəmirli, 
Şuraabad, Baş Qərvənd, 
Cəvahirli, Mərzili, Füzuli 
rayonunun Qaraxanbəyli, 
Qorqan, Kürdlər, Horadiz, 
Cəbrayıl rayonunun Nüzgar 
və Mehdili kəndləri yaxın-
lığında, həmçinin Tərtər 
rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun 
mövqelərinə atəş açılıb.


