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Gənclik illərimizdə uğrunda 
mübarizə apardığımız dəyərlər, 
amallar haqqında arzu və 
istəklərimiz barədə danışar və bu 
məqsədlərə doğru gedərdik. Mən 
həm prokuror, həm də alim olmaq 
istədiyimi dilə gətirərkən Ənvər 
müəllim isə ədalətli hakim və müd-
rik alim olacağını bəyan edərdi. 

Atalar demişkən, “Niyyətin 
hara, mənzilin də ora”. O, ilk dəfə 
ölkəmizin füsunkar guşəsi olan 
Zaqatalada hakim kimi fəaliyyətə 
başladı. Sonra isə Cəlilabad rayo-
nunda fəaliyyətini davam etdirdi. 
Cəlilabad Rayon Məhkəməsinin 
sədri kimi çətin və məsuliyyətli bir 
vəzifəni şərəflə yerinə yetirməyi 
bacardı. 

Ənvər Seyidovun təcrübəsi, 
peşəkarlığı, səriştəsi yüksək 
qiymətləndirilərək, o, müstəqilliyin 
ilk illərində Azərbaycan Respub-
likası Ali Məhkəməsinin hakimi 
vəzifəsinə seçildi. Elə həmin 
vaxtdan da o, mütəşəkkil, ağır və 
bir çox təhlükəli cinayət işlərinə 
baxarkən özünü ədalətli və vic-
danlı bir hakim və həssas insan 
kimi tanıtmışdır. Tale elə gətirib ki, 
bir çox ölkə əhəmiyyətli cinayət 
işlərinə mən – dövlət ittihamçısı – 
prokuror, Ənvər müəllim isə hakim 
kimi günlərlə, bəzən də aylarla 
baxaraq, ədalətli qərarlar qəbul 
edilməsinə nail olmuş, sübutları 
zərgər dəqiqliyi ilə araşdırmışıq. 
Ölkəmizin dövlət müstəqilliyinə 
qarşı OMON-un törətdiyi qəddar 
cinayətlərə, “İslam partiyasının 

dini ekstremist və separatçı” 
rəhbərlərinin cinayət işlərinə birgə 
baxaraq ədalətli hökmlər çıxarmı-
şıq. 

Ənvər müəllim məhkəmə 
sistemində aparılmış köklü isla-
hatlar və struktur dəyişiklikləri ilə 
bağlı olaraq, artıq xeyli vaxtdır ki, 
Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Məhkəmənin hakimi kimi səmərəli 
fəaliyyətini davam etdirməkdədir. 
Bununla belə, qeyd edilməsi 
zəruridir ki, müstəqilliyimizin ilk 
illərində, hələ Milli Məclisin 31 
mart 1995-ci il 1010 nömrəli qərarı 
ilə ona “Birinci ixtisas dərəcəli ha-
kim” adı verilmiş və bu şərəfli adı 
o, indi də qürurla daşıyır. 

Qeyd etdiyim kimi, Ənvər 
müəllimin həyat yolu zəngin və 
rəngarəngdir. O, təkcə hakim kimi 
deyil, həm də ölkənin ictimai-siyasi 
həyatında xüsusi xidmətləri olan 
görkəmli bir hüquqşünas alim və 
təşkilatçıdır. Müstəqilliyimizin ilk 
illərində, ən çətin və məsuliyyətli 
bir dövrdə-1994-1999-cu illərdə 
Ənvər müəllim Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının üzvü, təftiş qru-
punun rəhbəri kimi, ölkənin seçki 
sisteminin köklü islahatlarında 
demokratik, şəffaf seçki sistemi-
nin formalaşmasında və ədalətli 
seçkilərin keçirilməsində səmərəli 
təşkilatçılıq fəaliyyəti göstərmiş 
və dəfələrlə mükafatlandırılmışdır. 
Məhz belə mürəkkəb bir dövrdə 
ölkə rəhbərliyi seçkinin çətin və 
məsuliyyətli olduğunu nəzərə 

alaraq, ona seçki komissiyasının 
üzvü, təftiş qrupunun rəhbəri kimi 
böyük etimad göstərmiş, o isə bu 
etimadı tam doğrultmuşdur. 

Ənvər müəllimin fəaliyyətinin 
səciyyəvi xüsusiyyətlərindən 
biri də odur ki, o, istedadlı yazı-
çıdır. Çətin və mürəkkəb işlərin 
məhkəmə prosesini ustalıqla idarə 
etməklə yanaşı, həm də bir yazıçı 
kimi onların bədii inikasını təmin 
etmək üçün hakimliyi və bədii 
yaradıcılığı bir sintez olaraq, üzvü 
surətdə əlaqələndirir. Bununla da 
o, məhkəmələrin tərbiyəvi rolunun 
inkişafına dəyərli töhfələr verir, 
gənclərin mənəvi – əxlaqi və 
hüquqi tərbiyəsinə xüsusi diqqət 
yetirir. 

Ənvər müəllimin romanları, 

povestləri daim oxucuların böyük 
marağına səbəb olmuş, bir çox 
filmlər onun ideya rəhbərliyi və 
məsləhəti ilə lentlərə köçürülmüş 
və oxucuların intizarla gözlədiyi 
seriallara çevrilmişdir. “Cana-
var balası”, “Sonuncu şahid”, 
“Təlatüm”, “Gürzə”, “Ünvansız 
eşq”, “Dələduzlar”, “Tale yolları” 
və başqa filmləri tamaşaçıların 
böyük maraqla izlədiyi televiziya 
filmlərindən hesab olunur. “Gürzə” 
filmi 2009-cu ildə ölkənin televiziya 
filmləri sırasında birinci dərəcəli 
diploma layiq görülmüşdür. 

1993–1994-cü illərdə baş 
verən dövlət çevrilişlərinə cəhd 
hadisələrinə dair çoxsaylı cinayət 
işlərinin məhkəmə baxışı məhz 
Ənvər Seyidovun sədrliyi ilə 
öz ədalətli həllini tapmışdır. Bu 
hadisələrlə bağlı həmin proseslərə 
rəhbərlik etmiş hakim, Məhkəmə 

Kollegiyasının sədri kimi baxdığı 
işlərin əsasında “Təlatüm” filmini 
ərsəyə gətirmiş və bu əsər tama-
şaçıların böyük marağına səbəb 
olmuşdur. Hər il dövlət çevrilişinə 
cəhd hadisələri xatırlanarkən, bir 
qayda olaraq, ildə iki dəfə Ənvər 
müəllimin rəhbərliyi ilə çəkilmiş 
“Təlatüm” televiziya filmi nümayiş 
etdirilir. Bir sənədli – bədii film 
kimi televiziyanın Qızıl fondunda 
saxlanılır. 

“Təlatüm” romanı 2008-ci ildə 
görkəmli yazıçımız Mir Cəlal Pa-
şayevin 100 illik yubileyi ilə bağlı 
Milli Kulturoloji Mərkəz tərəfindən 
keçirilən 7-ci kitab bayramında 
xüsusi mükafata layiq görülmüş və 
“İlin kitabı” nominasiyası üzrə qalib 

olmuşdur. 
Ənvər Seyidov bədii yaradıcı-

lıq uğurlarına görə “Qızıl qələm”, 
“Qızıl qılınc”, “Rəsul Rza”, “Ler-
montov”, “Puşkin” və onlarca digər 
mükafatlara layiq görülmüşdür. 
“Təlatüm” və “Gürzə” romanları 
əsasında çoxseriyalı bədii filmlər 
çəkilmişdir. Bütün bunlar təsadüfi 
hesab oluna bilməz. Onu da 
deyim ki, Ənvər Seyidov cavan 
vaxtlarında həm də Teatr İnstitu-
tunun tələbəsi olmuş və ssenari 
kursunda təhsil almışdır. Bütün 
bunlar onun bədii və kino yaradı-
cılığında müxtəlif janrlarda yazdığı 
əsərlərdə, kinossenarilərdə ona 
özünəməxsus peşəkarlıq nümayiş 
etdirməyə böyük yaradıcılıq im-
kanları yaratmışdır. Təsadüfi deyil 
ki, Ənvər müəllim Azərbaycan 
Teatr Xadimləri İttifaqının, 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, 
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası-
nın üzvü seçilmişdir. Hələ 1997-ci 
ildə Əsilzadələr Məclisinin üzvü 
olmuş Ənvər Seyidov Azərbaycan 
ziyalılarının və sənət adamları-
nın böyük bir qisminin fəxr etdiyi 
Seyidbəyovlar nəslinin bu gün 
şərəfli davamçılarından biridir. 

Ənvər Seyidov təkcə bədii 
yaradıcılıqda deyil, həm də elmi-
nəzəri fəaliyyətdə öz dəsti xətti ilə 
tanınmış hörmətli alimlərimizdən 
biridir. O, Rusiyanın, Ukraynanın, 
Belarusun və Azərbaycanın ən 
görkəmli hüquqşünas alimlərinin 
birgə rəyi ilə öz təcrübi fəaliyyətini 
elmi-nəzəri təlimlərlə üzvü 
surətdə əlaqələndirərək, “Cinayət 

prosesində insan hüquqlarının 
təminatı” məsələləri: beynəlxalq 
standartlar və dövlət daxili qa-
nunvericilik” mövzusunda dövrü-
müz üçün son dərəcə aktual və 
müasir olan bir mövzuda doktorluq 
dissertasiyasını uğurla müdafiə 
edərək, yekdil rəylə hüquq elmləri 
doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 
Ali Attestasiya Komissiyasının 
qərarı ilə ona 2013-cü ildə hüquq 
elmləri doktoru, professor elmi adı 
verilmişdir. O, hazırda Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
iqtisadi və sosial fənlər kafedrası-
nın professoru kimi səmərəli peda-
qoji fəaliyyətlə məşğuldur. Gənc 
müəllimlərə hüququn əsaslarını 
tədris edir. Ənvər müəllim 
işlədiyi kollektivin, tələbələrin və 
müəllimlərin sevimlisi və məsləhət 
yeridir. Onun "Azərbaycan Res-
publikasında beynəlxalq norma-

ların tətbiqi" (2003), "Konstitusiya 
və hüququn əsasları", "Hüququn 
əsasları" (2008), "Heydər Əliyev 
və Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası" (2008) və digər 
çoxsaylı dərslikləri tələbə və 
müəllimlərin stolüstü kitabları 
hesab olunur. 

Ənvər müəllim səmərəli 
elmi fəaliyyətinə görə Türkiyə 
Dövlətlərarası Beynəlxalq Hü-
quq Akademiyasının, Avropanın, 
Almaniyanın, Rusiyanın və bir sıra 
başqa ölkələrin tanınmış akademi-
yalarının üzvü seçilmiş və onların 
mükafatları ilə təltif olunmuşdur. 
O, səmərəli, elmi və yaradıcılıq 
fəaliyyətinə görə hələ 2016-cı ildə 
Amerikada yaşayan Azərbaycan 

yəhudilərinin “AZZEM” təşkilatı 
tərəfindən ABŞ-a – Nyu-Yorka 
dəvət edilmiş və mükafatlandırıl-
mışdır. 

Ənvər Seyidov öz həyatını 
başqaları üçün yaşayaraq, bir 
örnək nümayiş etdirdiyinə, özünü 
mənəvi dəyərlərin təbliğinə, 
möhkəm ailə həyatına, dinlərarası 
əməkdaşlığa, beynəlxalq 
həmahəngliyə, kütləvi infor-
masiya vasitələrinin və sülh 
mədəniyyətinin yaradılmasına 
həsr etdiyinə, irqi, milli və dini 
maneələri aşaraq, bütün yaş qrup-
larında olan insanların ümidlərinin 
yerinə yetirilməsinə verdiyi öz 
dəyərli töhfələrinə görə Beynəlxalq 
Sülh Federasiyasının, Sülh 
Naminə Dinlərarası və Beynəlxalq 
Federasiyasının “sülhməramlı 
səfiri” elan edilmiş və bu şərəfli 
adı uğurla daşımaqdadır. O, 
uzun illərdir ki, həmkarlar ittifaqı 
təşkilatının sədri olmaqla, bu 
sahədə də xeyirxah fəaliyyət 
göstərir. 

Ənvər müəllim nümunəvi ailə 
başçısı, fədakar atadır. Onun 
oğlu Fərrux Seyidov hüquq 
elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. 
Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiya Məhkəməsinin sektor 
müdüri olan Fərrux Seyidov 
“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə 
görə” medalı ilə təltif olunmuşdur. 
O, eyni zamanda, Bakı Dövlət 
Universitetinin hüquq fakültəsində 
“ Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi 
və tarixi” fənninin tədrisi ilə 
məşğuldur. Kiçik oğlu Mehman-
dar Seyidov da atasının yolunu 
davam etdirərək, hüquqşünas 
peşəsini seçmişdir. Hazırda “İcti-
mai televiziya”da uğurla çalışır. 

Bu il martın 29-u beynəlxalq 
hüquq üzrə görkəmli hüquqşünas 
alim, professor, yaradıcı ziyalı və 
ədalətli hakim Ənvər Cümşüd oğlu 
Seyidovun 70 yaşı tamam olur. O, 
şərəfli ömür yolu ilə gənclərimizə 
bir nümunədir. Əziz dostumu do-
ğum günü münasibəti ilə ürəkdən 
təbrik edir, ona möhkəm cansağ-
lığı, böyük yaradıcılıq uğurları 
arzulayıram.

Bəhram ZAHIDOV,  
Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Dövlət 
Idarəçilik Akademiyasının 
professoru, hüquq elmləri 

doktoru 

Ənvər Seyidov – 70

Ədalətli hakim, 
istedadlı yazıçı, 
səmimi insan

Ölkənin tanınmış və nüfuzlu hakimlərindən biri olan Ənvər Seyidov haqqında 
yubiley məqaləsini yazmaq mənim üçün şərəfli olduğu qədər də çətindir. Ona 
görə çətindir ki, onunla yoldaşlığımın və dostluğumun tarixi artıq 50 ili keç-

mişdir. Uzun illərdir ki, bir-birimizi yaxından tanıyıb qəbul edə-edə böyük və şərəfli 
bir yol keçmişik. Bu illərdə o, mənim gözümün qarşısında daim zirvəyə doğru ucal-
mış, özünü bir şəxsiyyət kimi təsdiqləmiş, müdrikləşmiş və ağsaqqallaşmışdır. Bu 
illər ərzində mən onun öz xalqına, Vətəninə, dostlarına, ulu öndər Heydər Əliyevin 
ölməz siyasi kursuna, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, Prezident İlham Əliyevin uğurla 
apardığı siyasətə qəlbən bağlı və son dərəcə sədaqətli olduğunu müşahidə etmiş və 
fədakar bir vətəndaş olduğuna tam inanmışam. O, təkcə mənim üçün yox, bizim tay-
tuşlarımız, həmkarlarımız üçün də, bizim üçün də həmişə bir örnək və nümunə ol-
muşdur. Ənvər müəllimin ömür yolu olduqca şərəfli və rəngarəng çalarlarla zəngindir. 
O, ölkədə ən qətiyyətli və ədalətli hakimlərdən biridir. 

Suraxanıda Azərbaycan təhlükəsizlik 
orqanlarının 100 illiyi qeyd edilib

 � Azərbaycan 
Respublikasının təhlükəsizlik 
orqanlarının yaranmasının 100 
illiyi münasibətilə Suraxanı 
rayonunda tədbir keçirilib.  

Rayon icra hakimiyyəti başçı-
sı yanında Şuranın üzvləri, Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin rayon 
idarəsinin bir qrup əməkdaşı, hüquq-
mühafizə orqanlarının, idarə və 
müəssisələrin rəhbərləri, ictimaiyyətin 
nümayəndələri əvvəlcə Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev 
adına Akademiyasında ulu öndərin 
abidəsini ziyarət edib,   orada fəaliyyət 
göstərən “Şöhrət” muzeyindəki material-
larla, eksponatlarla tanış olublar.  

Ümummilli liderin rayondakı Heydər 
Əliyev parkında ucalan abidəsinin 
ziyarətindən sonra tədbir Heydər Əliyev 
Mərkəzinin elektron lektoriya zalında 
Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə da-
vam etdirilib.   

Ulu öndər Heydər Əliyevin, 
şəhidlik zirvəsinə yüksələn oğul və 
qızlarımızın, xidməti vəzifəsini yerinə 
yetirərkən qəhrəmancasına həlak olan   
təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının 
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib.  

Tədbiri giriş sözü ilə açan icra 
hakimiyyətinin başçısı İlqar Abba-
sov Azərbaycan Respublikasının 
təhlükəsizlik orqanlarının yaranma-
sının 100 illiyi münasibətilə Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin şəxsi heyətini 

və təhlükəsizlik orqanlarının veteran-
larını təbrik edib, onlara ölkəmizin 
milli maraqlarının etibarlı qorunması 
istiqamətindəki dəyərli fəaliyyətlərində 
uğurlar arzulayıb.  

Rayon rəhbəri bildirib ki, təhlükəsizlik 
orqanlarının fəaliyyətinin böyük bir 
dövrü Azərbaycan xalqının ümummilli 
liderinin adı ilə bağlıdır. Dahi Heydər 
Əliyevin Azərbaycan qarşısında ən 
böyük xidmətlərindən biri də siyasi 
tariximizdə ilk dəfə təhlükəsizlik orqanla-
rının milliləşdirilməsinə nail olmasıdır. 

Ulu öndər ikinci dəfə hakimiyyətə 
qayıtdıqdan sonra təhlükəsizlik orqan-
larının fəaliyyətinə qayğı ilə yanaşıb, 
bu qurumun texniki təchizatının təmin 
edilməsi, sovet dövründə formalaşmış 
peşəkar kadrların qorunması ilə yana-
şı, yeni gənc personalın yetişdirilməsi 
məsələsini də diqqət mərkəzində 

saxlayıb. Ümummilli liderin fərmanı ilə 
1998-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Akademi-
yası təsis edilib. 

Heydər Əliyev siyasəti möhtərəm 
Prezidentimiz cənab İlham Əliyev 
tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdi-
rilir. Dövlətimizin başçısının göstərişi ilə 
ölkənin milli təhlükəsizlik konsepsiyası 
hazırlanaraq qəbul edilib. Konsepsiya 
dövlətimizin müstəqilliyini, ərazi bütöv-
lüyünü, Konstitusiya quruluşunu, xalqın 
və ölkənin milli maraqlarını daxili və 
xarici təhdidlərdən qorumağa yönəlmiş 
siyasətin məqsəd, prinsip və yanaşma-
larının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 
hazırlanıb və təhlükəsizlik sisteminin 
XXI əsrin çağırışlarına cavab verəcək 
səviyyədə inkişaf etdirilməsini nəzərdə 
tutub.

Tədbirdə məruzə ilə çıxış edən 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin  

Heydər Əliyev adına Akademiyasının 
professoru Cəlal Qasımov Azərbaycan 
Respublikasının təhlükəsizlik orqanla-
rının keçdiyi uzun və şərəfli  yol barədə 
tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat 
verib. 

Tədbirdə “Alyans” Xüsusi Xidmət 
Veteranları Birliyinin sədri Şamil Süley-
manov, müavini Azər Qarayev, rayon 
prokuroru Rəhim Əliyev, rayon ağsaqqa-
lı Mirzəağa Quliyev, YAP rayon təşkilatı 
aparatının əməkdaşı, Gənclər Birliyinin 
üzvü Ənvər Haqverdiyev çıxış ediblər.

Sonda Azərbaycan Respublikası-
nın təhlükəsizlik orqanlarının 100 illiyi 
münasibətilə bir qrup şəxs rayonun icti-
mai həyatında fəal iştirakına görə rayon 
icra hakimiyyəti başçısının Fəxri fərmanı 
ilə təltif edilib.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Tələbələrə adlı təqaüd təqdim olunub

Tədbirdə AHİK-in sədri, Milli 
Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
elmə, təhsilə daim xüsusi önəm ver-
diyini bildirib, dahi rəhbərin ideya-
larının Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən qətiyyətlə həyata 
keçirildiyini vurğulayıb. 

AHİK-in sədri dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin elm, təhsil 
sahəsi ilə bağlı imzaladığı sərəncam 
və fərmanların əhəmiyyətini 

diqqətə çatdırıb. Əsası ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan 
dövlət gənclər siyasətinin uğurlu 
nəticələrindən danışan Səttar Möh-
balıyev respublikamızda elmin, 
təhsilin, idmanın və gənclərin inki-
şafına geniş imkanlar yaradıldığını 
qeyd edib, AHİK-in fəaliyyəti barədə 
məlumat verib. Qeyd edilib ki,  
ATİAHİ Respublika Komitəsi 
tərəfindən müxtəlif intellektual 
oyunlar, idman yarışları təşkil olu-

nur. Hər il aztəminatlı ailələrdən olan 
220-dən çox tələbə pulsuz yeməklə 
təmin edilir.  

ATİAHİ Respublika Komitəsinin 
adlı təqaüdü 1995-ci ildə təsis 
olunub. Təqaüd qış və yay imtahan 
sessiyasının nəticələrinə görə əla və 
yaxşı qiymətlərlə oxuyan, həmkarlar 
ittifaqı fəalı olan tələbələrə verilir. 
İndiyədək ali məktəblərdə təhsil alan 
2 min 270 tələbə bu təqaüdə layiq 
görülüb.

Gənclərin inkişafı, onların 
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili 
üzrə reallaşdırılan tədbirlər barədə 
fikirlərini bildirən Səttar Möhbalıyev 
adlı təqaüdə layiq görülən tələbələri 
təbrik edib, onlara tövsiyələrini verib, 
uğurlar arzulayıb.

Sonra Bakı, Gəncə, Lənkəran və 
digər şəhərlərdəki ali məktəblərin 
61 tələbəsinə ATİAHİ Respublika 
Komitəsinin adlı təqaüdü verilib.

AZƏRTAC

Martın 13-də Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 
Konfederasiyasında (AHİK) 2018–2019-cu tədris 
ilinin qış imtahan sessiyasının nəticələrinə 

görə əlaçı və həmkarlar ittifaqı fəalı olan ali məktəb 
tələbələrinə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar 
İttifaqı Respublika Komitəsinin (ATİAHİ) adlı təqaüdünün 
verilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs 
rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan Respublikası 
Noyemberyan rayonunun Voskevan, Berd rayonunun 
Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən 
Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun Qızıl-
hacılı, Tovuz rayonunun Ağdam kəndlərində yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt, Ağ-
dam rayonunun Baş Qərvənd, Yusifcanlı, Xocavənd 
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, 
Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, 
həmçinin Goranboy və Tərtər rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordu-
muzun mövqelərinə atəş açılıb.


