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İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti
Studiya avadanlıqlarının satın alınması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 
dövlət satınalmalarının vahid https://
www.etender.gov.az/ internet portalına 
(portal) elektron imzaları vasitəsilə da-
xil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə 
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim 
edə bilərlər.

 İştirak haqqı 250 manatdır.
Bankın adı - “Kapital Bank” ASC-

nin 1 saylı Nəsimi filialı 
Kod - 200112
VÖEN - 9900003611
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.Т. АIIBАZ2X
Təşkilatın adı - İctimai Televiziya və 

Radio Yayımları Şirkəti
H/h - AZ11AI-

IB33010019441102259111
VÖEN - 2000435761 
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-
ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) 
faizi həcmində bank təminatı (forma 
2) (təminatın qüvvədə olma müddəti 
tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox olmalı 
və tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 
(bir) faizini təşkil еtməlidir);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olub-olmaması barədə 
arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində 
maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statu-
su, nizamnaməsinin surəti, qeydiyyat-
dan keçdiyi ölkə və rekvizitləri( hüquqi 
sənədlər notarial təsdiqlə);

- iddiaçının ixtisasına aid 
məlumatlar (forma 3) (təsdiqedici 
sənədlər doldurulmuş forma 3-ə əlavə 
olunmalıdır);

işlərin keyfiyyətinə aid zəmanət 
(forma 4).

Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı 
sualları portal vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender 
proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 23 noyabr 
2020-ci il saat 11.00-a və tender təklifi 
ilə bank təminatı sənədlərini isə 1 
dekabr 2020-ci il saat 15.00-a qədər 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 
İddiaçıların təklifləri 2 dekabr 2020-ci 
il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar 
açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə 
tanış ola bilərlər.

QEYD - tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün pro-
sedurlar yalnız elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır.

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

 Bu sözləri Şuşa Dövlət Musiqili 
Dram Teatrının direktoru, Əməkdar 
artist Yadigar Muradov təəssüratlarını 
bizimlə bölüşərkən bildirdi. Dedi ki, 
oğlumu hərbi xidmətə yola salanda 

ürəyim dağa döndü. Hər kəs oğlunu 
fərəhlə, alqışlarla yola salırdı. Üç oğlum 
var, birini müharibəyə yola salmışam. 
Allah qoysa, tezliklə torpaqlarımız 
işğaldan azad olunar. Nəhayət ki, haqq-
ədalət öz yerini tapar.

Yadigar müəllim onu da bil-
dirdi ki, Azərbaycanın bütün te-
atr kollektivləri ordumuza dəstək 
verir. Azərbaycan Teatr Xadimləri 
İttifaqının (ATXİ) sədri Azər Paşa 
Nemətov teatr ictimaiyyəti adından 
erməni işğalçılarının 27 sentyabr 
təxribatı və Azərbaycan Ordusu-
nun bütün cəbhə boyu əks- hücu-
ma keçməsi ilə əlaqədar bəyanat 
verib. Bəyanatda deyilir: “Erməni 
faşizminin növbəti təzahürü olan bu 
təxribat bütün xalqımız kimi, Teatr 
Xadimləri İttifaqını və bütün teatr 
ictimaiyyətini dərindən hiddətləndirib. 
Teatr ictimaiyyəti olaraq bəyan edirik 
ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
insanlığa qarşı yönələn cinayətlərini 
qəti surətdə lənətləyir, işğalçı 
qonşularımızın və onların havadar-
larının haqq və ədalət qarşısında 
cavab verəcəklərinə inanırıq. Dünya 
ictimaiyyətini, nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatları Azərbaycanın haqq işinə 
fəal dəstək verməyə çağırırıq”.

Həmsöhbətim dedi ki, bu il 147 
illik tarixə malik Şuşa Teatrının son 
bərpasının 30 ili tamam olur. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 11 may 1990-cı il tarixli 
qərarına əsasən, 25 may 1990-cı 
ildə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teat-

rının fəaliyyəti bərpa edildi. Eyni 
zamanda, bir-birinin ardınca Üzeyir 
Hacıbəylinin “Arşın mal alan”, Süley-
man Ələsgərovun “Özümüz bilərik” 
musiqili komediyalarını, Eldar Baxışın 
“Uzun Həsən” tarixi dramını tamaşa-
ya hazırlamağa müvəffəq olduq.

Lakin çox təəssüf ki, Şuşada 
teatrın rəsmi açılışını keçirmək, 
tamaşalar oynamaq hələ bizə qismət 
olmayıb. Şuşanın işğalı hər şeyi 
yarımçıq qoydu. Amma mədəniyyət 
beşiyi sayılan bir şəhərin düşməndən 
azad edilməsi üçün ən güclü silahın 
elə mədəni irsin qorunub saxlanılma-

sı olduğunu dərk etdiyimizdən, biz 
doğma Şuşamızın mədəni həyatının 
canlı yadigarı olan teatrı dağılmağa 
qoymadıq. 1992-ci ildən bu vaxta 
kimi Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teat-
rı fəaliyyətini Bakı şəhərində davam 
etdirir. 1992-2005-ci illər ərzində 
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşa-
çılar Teatrının binasında tamaşalar 
hazırladıq. 2013-cü ildə “Savalan” 
kinoteatrı ləğv edilmiş, bina Şuşa 
Dövlət Musiqili Dram Teatrına 
verilmişdir. 2014-cü ildə isə binada 
əsaslı bərpa və təmir işləri aparıl-
mışdır. 2018-ci ilin dekabr ayında 
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı bu 
binada fəaliyyət göstərir.

1993-cü ildən bugünə qədər 
teatrın kollektivi Azərbaycan drama-
turqları ilə yanaşı, xarici ölkə drama-
turqlarının da əsərlərinə müraciət 
etmiş, müxtəlif beynəlxalq və yerli 
festivallarda uğurla çıxışlar edərək 
diplom və mükafatlarla təltif olun-
muşdur. Hazırda teatrımızda 1 Xalq 
artisti, 5 Əməkdar artist, 1 Əməkdar 
mədəniyyət işçisi, 2 Prezident mü-
kafatçısı fəaliyyət göstərir. 2 nəfər 
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir. 

Teatrın cari repertuarında 14 
tamaşa, o cümlədən 4 uşaq tamaşası, 
5 musiqili ədəbi-bədii kompozisiya və 2 
konsert proqramı vardır ki, bunların da 
əksəriyyəti vətənpərvərlik mövzusun-

dadır. 
Teatrın direktoru bildirdi ki, 

Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyevin Azərbaycan xalqının 
iradəsini ifadə edərək ordumuzun 
bütün cəbhə boyu hücuma keçməsi, 
ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması 
haqqında verdiyi əmr, sadəcə bir tap-
şırıq, bir göstəriş deyil. Tarixi həqiqətin, 
ədalətin, Azərbaycan xalqının, məcburi 
köçkünlərin hüquqlarının bərpa olun-
masıdır. 

Cəbhədən gələn hər bir sevindirici 
xəbər həsrət qaldığımız dədə–baba 
torpaqlarımıza qayıdacağımız günə 
az qaldığına inamımızı daha da 
artırır. 

Cənab Prezidentin illərdir tor-
paqlarımızın işğaldan azad edilməsi 
üçün atdığı addımları dəstəkləyən 
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının 
kollektivinin hər bir üzvü də böyük 
qələbəmizə öz töhfəsini verməyə 
hazır olan Azərbaycan əsgəridir. 

Bizi sevindirən bir də odur ki, 
cənab Prezident bildirib ki, Suşasız 
bizim işimiz yarımçıq olar! Biz tam 
əminliklə inanırıq ki, Azərbaycan 
Ordusunun başladığı bu zəfər yürüşü 
qələbə ilə nəticələnəcək. 

Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, 
qazilərimizə şəfa, ordumuza qələbə 
əzmi və ruh yüksəkliyi, cənab Prezi-
dent başda olmaqla bütün xalqımıza 
qələbə sevinci yaşamağı arzulayırıq.

Qələmə aldı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

“Ermənilər Şuşada bizim teatrın yerində park salıblar. 
İşğaldan azad olunandan sonra hamılıqla birləşib Şuşada 
bir bina tikib, fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Qarabağ 
Azərbaycanın mədəniyyət ocağı olub. Təəssüf ki, 
Qarabağın ermənilər tərəfindən işğal edilməsi nəticəsində 
mədəniyyət ocaqlarımız məhv edildi. İşğaldan sonra 
teatrların fəaliyyəti müxtəlif yerlərdə davam etdirilib”. 

Şuşada görüşənədək!..

Düşmənin növbəti “Osa” zenit-raket 
kompleksi məhv edilib

Oktyabrın 30-da saat 20:25 
radələrində cəbhənin Ağdam 
istiqamətində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinə məxsus 1 ədəd “Osa” zenit-
raket kompleksi bölmələrimiz tərəfindən 
məhv edilib.

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Azərbaycan Ordusu mülki 
 əhalini atəşə tutmur

Xocalı rayonunun Qarabulaq 
kəndinin (keçmiş Əsgəran rayonunun 
Aknaxpyur kəndi) guya, Azərbaycan 
Ordusu tərəfindən atəşə tutulması 
nəticəsində mülki əhalinin xəsarət 
alması barədə Ermənistan mətbuatının 
yaydığı məlumat yalandır.

 Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə 
Nazirliyi məlumat yayıb.

“Rəsmi olaraq bildiririk ki, 
Azərbaycan Ordusu mülki əhaliyə deyil, 
yalnız hərbi hədəflərə atəş açır”, - deyə 
məlumatda qeyd olunub.

Cəbhədə oktyabrın 31-nə  
olan son vəziyyət

Oktyabrın 30-u gün ərzində və 
31-nə keçən gecə Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində Azərbaycan Ordu-
su bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri 
və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif 
silahlardan, o cümlədən artilleriya və 
raketlərdən atəşə tutub.

Döyüş əməliyyatları əsasən 
cəbhənin Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı 
istiqamətlərində davam edib. 

Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə 
Nazirliyi məlumat yayıb.

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı 
görülən cavab tədbirləri nəticəsində 
düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən və 
yaralananlar var.

Dünən gün ərzində və gecə saatla-
rında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 
2 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd PDM, 2 
ədəd “Smerç” və 2 ədəd BM-21 “Qrad” 
yaylım atəşli reaktiv sistemləri, 12 ədəd 
müxtəlif tipli topu, 1 ədəd “Osa” ZRK, 1 

ədəd radioelektron mübarizə stansiyası, 
2 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib 
və sıradan çıxarılıb.

Hazırda qoşunlarımız əməliyyat 
şəraitinə nəzarət edir.

Tərtər, Ağdam və Ağcabədi 
rayonlarının ərazisi artilleriya 

atəşinə tutulub
Oktyabrın 31-də saat 06:00-dan 

etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri 
Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının 
ərazisini artilleriya atəşinə tutub.

Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
məlumat verilib.

Azərbaycan Ordusunun 
silahlanmasında beynəlxalq  

hüquqla qadağan olunmuş heç 
bir silah-sursat yoxdur

Azərbaycan Ordusu tərəfindən guya, 
fosfor tərkibli sursatların tətbiq olunması 
ilə bağlı Ermənistanın iddialarının heç 
bir əsası yoxdur.

Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə 
Nazirliyi məlumat yayıb.

“Rəsmi olaraq bildiririk ki, 
Azərbaycan Ordusunun silahlanma-
sında beynəlxalq hüquqla qadağan 
olunmuş heç bir silah və sursat yoxdur. 
Bu kimi əsassız xəbərlər yaymaqla 
Ermənistan dinc azərbaycanlı əhaliyə 
qarşı törətdiyi hərbi cinayətləri gizlətmək 
məqsədini güdür”, - deyə məlumatda 
qeyd olunub.

Qubadlını artilleriya atəşinə 
tutan düşmənə cavab  

zərbələri endirilib
Azərbaycan Ordusunun guya Qafan 

şəhəri yaxınlığındakı David Bek kəndi 
istiqamətində döyüş əməliyyatları apar-
ması barədə bu ölkənin mətbuatının 
Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin 
rəsmisinə istinadla yaydığı məlumat 
həqiqətə uyğun deyil.

Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə 
Nazirliyi məlumat yayıb.

“Azərbaycan Ordusunun bölmələri 
göstərilən istiqamətdən Qubad-
lı ərazisini artilleriya atəşinə tutan 

düşmənin atəş nöqtələrinə cavab atəşi 
açıb. Bildiririk ki, bundan sonra da 
düşmənə qarşı adekvat cavab tədbirləri 
görüləcək”, - deyə məlumatda qeyd 
olunub.

Ağcabədi rayonunun  
Qiyaməddinli kəndi  

atəşə tutulub
Ermənistan silahlı qüvvələri 

Ağcabədi rayonunun Qiyaməddinli 
kəndini atəşə tutub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, dağıntı və 
xəsarət alanlar yoxdur.

Azərbaycan Ordusunun  
Şuşanı atəşə tutması xəbəri  
düşmənin növbəti yalanıdır
Ermənistan KİV-lərinin guya 

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin 
Şuşanı atəşə tutması barədə yaydığı 
xəbər düşmənin növbəti yalanıdır və 
vəziyyətin gərginləşdirilməsi məqsədi 
daşıyır.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, bölmələrimiz 
yalnız düşmənin atəş nöqtələrinə cavab 
zərbələri endirir.

Düşmən Xocavənd istiqamətində 
fosfor tərkibli yük gətirməklə 
gələcək təxribatlarına zəmin 

yaratmağa çalışır
İşğal altındakı Xocavənd 

istiqamətində yerləşən Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin 1-ci ümumqoşun 
ordusunun 37-ci atıcı diviziyasının 3-cü 
motoatıcı alayının müdafiə sahəsindəki 
bölmələrinə xeyli sayda fosfor tərkibli 
yükün gətirildiyi barədə kəşfiyyat 
məlumatı daxil olub. Ehtimal olunur ki, 
fosfor tərkibli döyüş sursatının həmin 
ərazilərə gətirilməsində düşmənin 
məqsədi, ilk növbədə, onun Azərbaycan 
Ordusunun bölmələrinə qarşı tətbiq 
edilməsidir. Digər tərəfdən isə həmin 
sursatın guya bölmələrimiz tərəfindən 
əraziyə səpələndiyi barədə dezinforma-
siya yaymaqdır.

Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda 
qeyd olunub. 

“Artıq oktyabrın 30-da Ermənistan 
tərəfi, guya, Azərbaycan Ordusunun 
ağ fosfor tərkibli silah tətbiq etməsi 
barədə yalan və saxta məlumat yayıb 
və beləliklə də gələcək təxribatları üçün 
zəmin yaradır. Bir daha bildiririk ki, 
Azərbaycan Ordusunun silahlanmasın-
da qadağan olunmuş heç bir döyüş sur-
satı yoxdur”, – deyə məlumatda xüsusi 
vurğulanıb. 

Azərbaycanda koronavirus 
infeksiyasına daha 1095 yoluxma 

faktı qeydə alınıb, 547 nəfər sağalıb
 � Azərbaycan Respublikasında 

koronavirus infeksiyasına daha 1095 
yoluxma faktı qeydə alınıb,  547 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan AZƏRTAC-a verilən məlumata 
görə,  COVID-19 üçün götürülən analiz 
nümunələri müsbət çıxmış 12 nəfər vəfat 
edib. 

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 55 min  269 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib. Onlardan 43 min 543  
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 730 nəfər 
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı  10996 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 1 milyon 352 min 

907 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 
11441-dir. 

Nəinki biz, o yerləri görməyən nəvələrimiz də 
Papıya qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirlər

 � Bir çox yaşayış 
məntəqələrimiz kimi, 
Cəbrayılın düşmən 
tapdağından azad 
edilən Papı kəndinin 
sakinlərinin də Vətən 
həsrətinə son qoyulur. 
İndi böyükdən-kiçiyə 
hər bir papılı öz doğma 
kəndinə qayıtmağı 
gözləyir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
şanlı ordumuzun zəfər yürüşü 
zamanı Papının da azad olunması 
bu kəndin sakinlərinin hədsiz 
sevincinə səbəb olub. Uzun 
illərdir Biləsuvardakı qəsəbədə 
məskunlaşan Papı sakinləri bir 
an öncə doğma kəndlərinə qayıt-
mağı səbirsizliklə gözləyirlər.

Papı kənd sakini İmarət 
Şərifovanın ailəsinin qonağı ol-
duq, sevinc hisslərini bölüşdük. 
İmarət nənə bildirib ki, yurd-

larından didərgin düşsələr də, 
dövlət tərəfindən xüsusi diqqət 
və qayğı ilə əhatə olunublar: 
“Lakin 27 ildir ki, Vətən həsrəti 
ilə yaşayırdıq. Kəndimizin 
azad olunması sevinci bu illər 
ərzində çəkdiyimiz iztirabı bir 
anda sildi. Bizim cavanlığımız, 
gəncliyimiz Papıda keçib. Balaca 
kənd olmasına baxmayaraq, çox 
gözəl təbiətə malikdir. Müzəffər 
Ali Baş Komandanımıza və şanlı 

ordumuza təşəkkür edirik ki, 
bizə bu sevinci yaşatdılar. Nəinki 
biz, hətta o yerləri görməyən 
nəvələrimiz, yeniyetmələrimiz də 
öz ata-baba yurdlarına qayıtmağı 
səbirsizliklə gözləyirlər”.

İmarət nənənin nəvələri də 
tezliklə Papıya yola düşməyi ar-
zulayır, öz kəndlərində yaşamaq, 
oxumaq istəyirlər. Biləsuvarda 
anadan olan və doğma kəndləri 
haqqında ancaq nənəsindən, 

valideynlərindən eşidən Aysurə 
Həsənovanın da bir istəyi var. 
Qısa müddətdə doğma kəndə 
qayıtmaq. “Biz hətta işğaldan 
azad edilən Cocuq Mərcanlıya 
gedəndə kəndimizə yaxınlaşdı-
ğımız üçün sevinirdik. Lakin o 
torpaqları görə bilmədiyimizə 
görə, bu sevincimizi tam 
yaşayamırdıq. Atam hər zaman 
kəndimiz haqqında danışanda, 
həsrətlə o yerləri düşünürdüm. 
İndi isə bu həsrət bitib, doğma 
kəndimizə gedəcəyəm, o yerlərin 
havasını udub, doyunca saf su-
yundan içəcəyəm”, - deyə Aysurə 
bildirib.

Nənənin digər nəvəsi Nihat 
Həsənovun da Papı ilə bağlı 
arzuları var: “Mən kəndimizi 
hər zaman atamın danışıqları ilə 
təsəvvürümdə canlandırmışam. 
İstəyirik ki, təhsilimizi doğma 
kəndimizdə davam etdirək. 
İnşallah, Cəbrayılda universitet 
də inşa olunar, böyüyəndə ali 
təhsilimi də orada alaram”.

Qeyd edək ki, Cəbrayıl 
rayonunun Papı kəndi şanlı ordu-
muzun əks-hücumu nəticəsində 
oktyabrın 21-də yağı düşməndən 
azad olunub.

BAŞ PROKURORLUQ: Ermənistanın 
təxribatları nəticəsində 91 mülki şəxs 

həlak olub, 404 nəfər yaralanıb
 � Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın 

təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-dən oktyabrın 31-i saat 13:00-dək dinc 
əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib.

Baş Prokurorluğun 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin yaşayış 
məntəqələrimizi ağır 
artilleriya qurğularından 
və raket sistemlərindən 
atəşə tutması 
nəticəsində mülki 
şəxslərdən 91 nəfər 
həlak olub, 404 nəfər 
isə xəsarət alıb. Bundan 
başqa, Ermənistanın 
ordusunun intensiv ağır 
artilleriya və raket atəşi nəticəsində 2465 ev, 
97 çoxmənzilli yaşayış binası və 455 mülki 
obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. 

Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan Ordu-

sunun sarsıdıcı cavab 
zərbələri qarşısında 
sürətlə geri çəkilən 
düşmən beynəlxalq 
hüququn norma və 
prinsiplərini, 1949-cu 
il tarixli Cenevrə kon-
vensiyaları və onların 
Əlavə protokollarını, 
BMT-nin Təhlükəsizlik 
Şurasının qərar və 
qətnamələrini kobud 
şəkildə pozaraq, 
Azərbaycanın dinc 
əhalisini qəsdən 

hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının 
aparıldığı bölgədən uzaqlıqda yerləşən 
Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşa-
dığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. 
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