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Kəlbəcər – daşım, qayam, köküm, mayam...

Ötən il sentyabrın 27-də başla-
nan güclü əks-hücum əməliyyatları 
sayəsində 44 günlük qisas yürüşümüz 
böyük qələbə ilə başa çatdı, Kəlbəcər 
qarışıq düşmən əsarətində olan tor-
paqlarımızı azad etdik. Artıq bu yaz 
Kəlbəcər özünün 28-ci işğal gününün 
acısını yaşamadı. İndi yurd həsrətli 
kəlbəcərlilər ərazilərin minalardan tam 
təmizlənməsindən və zəruri bərpa 
işlərinin icrasından sonra tezliklə onla-
rın ayaq izləri üçün, isti övlad nəfəsləri 
üçün darıxmış o dağlara qayıtmağa 
hazırlaşırlar. 

Bir danılmaz həqiqət də var ki, 
Kəlbəcəri o vaxt təkcə düşmən işğal 
etməmiş, bu alınmaz qala, eyni zaman-
da, həmin dövrdə Azərbaycanda hökm 
sürən özbaşınalıq və xaosun, AXC–
Müsavat hakimiyyətinin xəyanətinin 
qurbanı olmuşdu. Görəsən, 1993-cü 
ilin yazında Kəlbəcəri köməksiz halda, 
taleyin ümidinə buraxan və bununla 
da düşmən tərəfindən dağıdılmasına, 
sərvətlərinin talan olunmasına, baş-
lıcası isə mülki əhalinin dədə-baba 
torpaqlarından vəhşicəsinə qovulma-
sına, insanların qətlə yetirilməsinə 
səbəb olanlardan sağ qalanların bu 
28 ildə gözlərinə necə yuxu gedib? 
Heç vicdan əzabı çəkməyib, peş-
manlıq hissi keçirməyiblərmi? Onların 
bəzilərinin ara-sıra yersiz və əsassız 
bəyanatlar verməsindən görünür ki, nə 
vicdan əzabı çəkiblər, nə də peşmanlıq 
keçiriblər. 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab 
İlham Əliyev ötən il noyabrın 25-də 
Kəlbəcərin işğaldan azad olunması 
münasibətilə xalqa müraciətində bu 
rayonun sakinlərini təbrik etməklə 
bərabər, Kəlbəcər faciəsinin o vaxt 
hakimiyyətdə olmuş Azərbaycan Xalq 
Cəbhəsinin birbaşa məsuliyyəti oldu-
ğunu bildirmişdir. “Bütövlükdə torpaq-
larımızın işğal altına düşməsində əsas 
günahkar Azərbaycan Xalq Cəbhəsidir. 
Çünki əgər 1992-ci ildə onlar qanunsuz 
yollarla hakimiyyətə gəlməsəydilər, 
əgər dövlət çevrilişi etməsəydilər, bəlkə 
də, torpaqlarımız işğal altına düşməyə 
bilərdi. Əlbəttə ki, tarixə qayıdıb nə ola 
bilərdi, nə olmaya bilərdi demək çox 
çətindir. Ancaq hər halda, torpaqları-
mızın işğal altına düşməsində onların 
birbaşa iştirakı, əli var və bu məsuliyyəti 
onlar daşıyır. Çünki 1992-ci ilin yaz 
aylarında hakimiyyət uğrunda mübarizə 
pik həddə çatmışdı... Torpaqlarımız 
işğala məruz qalırdı, mülki əhalimiz öz 
dədə-baba torpaqlarından didərgin sa-
lınırdı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, onun 
rəhbərliyi ancaq bir məqsədi güdürdülər 
ki, öz ciblərini doldursunlar, öz yaxın 
adamlarını vəzifələrə təyin etsinlər və 
öz hakimiyyətinin ömrünü uzatsınlar. 
Kəlbəcərin işğal altına düşməsi bax, bu 
çirkin addımların nəticəsi idi”.

Kəlbəcər işğal edildikdən sonra 
BMT Təhlükəsizliş Şurası bu rayo-
nun qeyd-şərtsiz azad edilməsi və 
məcburi köçkünlərin geri qayıtmasını 

tələb edən qətnamə qəbul etsə də, 
həmin tələb illər boyu icra olunmadı. 
Yalnız Azərbaycan özü təkbaşına bu 
qətnamənin icrasına nail oldu. Ötən 
dövr ərzində məqsədyönlü siyasət 
sayəsində güclənən Azərbaycan dövləti 
və ordusu, Prezidenti İlham Əliyevin 
cəsarətli, prinsipial və düşünülmüş 
diplomatiyası Kəlbəcər də, digər 
ərazilərimiz də azadlığına qovuşdu. 
Əvvəlcə hərbi yolla Qarabağın ətraf 
rayonları bir-bir düşməndən təmizləndi, 
noyabrın 8-də Şuşa alındı, ertəsi gün 
70-dən çox kəndin azad edilməsi ilə 
düşmən diz çökdü, kapitulyasiya aktına 
imza atdı. Ay ərzində Kəlbəcər, Laçın 
və Ağdamı döyüşsüz təhvil verməyə 
məcbur oldu. Budur İlham Əliyevin 
uzaqgörən siyasəti, budur “dəmir yum-
ruq” tətbiqinin nəticəsi! 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin müzəffər 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 
Kəlbəcərin işğaldan azad olunması 
münasibəti ilə 25 noyabr 2020-ci ildə 
xalqa müraciətindən sonra respublika-
mızın hər yerində yaşayan kəlbəcərli 
məcburi köçkünlər əllərində üçrəngli 
Azərbaycan bayraqlarını, ulu öndərin və 
möhtərəm Prezidentimizin portretlərini, 
eləcə də, “Kəlbəcər Qarabağdır!”, 
“Qarabağ Azərbaycandır!”, “Yaşasın Ali 
Baş Komandan!”, “Biz Kəlbəcərə qayı-
dırıq!”, "Yaşasın Azərbaycan Ordusu!" 
kimi müxtəlif şüarlar tutaraq bir-birini 
təbrik edib, doğma yurdun işğaldan 
azad olmasını bayram etdilər. Uşaqdan 
böyüyə hər kəs Kəlbəcərdən gələn xoş 
xəbərin coşqusunu yaşadı. İndi bütün 
şəhidlərimiz kimi, Kəlbəcər şəhidlərinin 
də ruhu şaddır. 

Əslində, ən yeni tariximizdə 2 
aprel günü ilə bağlı bir paralel apar-
maq olar: 1993-cü ilin həmin günü 

Kəlbəcər işğala məruz qalıb. 2016-cı 
ilin həmin günündə isə Ermənistanın 
növbəti təxribatına cavab olaraq Cocuq 
Mərcanlı səmtində, Lələtəpə ətrafında 
Azərbaycan Ordusu uğurlu əks-
hücuma keçərək həmin yerləri işğaldan 
azad edib. Deməli, “böyük qayıdış”ın 
əsasının qoyulduğu 2016-cı ilin 2 
apreli 1993-cü ilin 2 aprelinin yaşatdığı 
faciənin nəticələrinə tezliklə son qoyula-
cağı ilə xalqımızı müjdələyib. Bu, cəmi 
dörd il yarımdan sonra gerçəkləşib.

Bir neçə gün əvvəl, 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə 
həsr olunmuş tədbirdə kəlbəcərlilər 
böyük əminliklə vurğulayıblar ki, 
dövlətimizin başçısı cənab İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Kəlbəcər 
rayonu daha da inkişaf edəcək, 
təkcə ölkəmizdə deyil, dünya miq-
yasında tanınan bir rayon olacaq. 
“Biz kəlbəcərlilər də rayonumuzda 
aparılacaq yenidənqurma və bərpa 
işlərində müsəlləh əsgərlər kimi hər 
zaman dövlət başçımızın yanındayıq”  
deyən tədbir iştirakçıları doğma yurda 
necə can atdıqları aydındır. Təbii ki, 
təhlülkəsizlik tədbirləri yekunlaşandan, 
ərazilər minalardan tam təmizlənəndən 
sonra Kəlbəcər sakinləri öz rayon-
larında istənilən sahədə fədakarlıq 
göstərməyə və töhfələr verməyə hazır-
dırlar. 

"Kəlbəcər" toponiminin mənşəyi 
qədim türk dilində "çay üstündə 
qala" deməkdir. Bura ən qədim in-
san məskənlərindən biridir. Rayonun 
ərazisində 30 min ildən çox tarixi olan 
qədim məskənlər, 6 min il yaşı olan 
qaya təsvirləri, qədim türk əlifbası 
nümunələri aşkar edilib. Buradakı daş 
abidələr Şimali Azərbaycanda erkən 
dövr türklüyün, atəşpərəstliyin, xristi-
anlığın, VII əsrdən isə islamın yayıldığı 

dövrlərdə yaradılıb. Kəlbəcərdə "Türk 
qəbiristanlığı" adı ilə tanınan bir neçə 
qədim məzarlıq var. 

”Xudavəng”, yəni “Tanrı məbədi” ad-
landırılan monastır kompleksi Ağdərə–
Kəlbəcər magistral yolunun üstündəki 
Bağlıpəyə kəndindən aşağı, Kəlbəcər 
rayonunun 29 kilometrliyində yerləşir.

Qafqaz Albaniyası dağıldıqdan 
sonra (IX əsrdə) Qarabağın dağlıq 
hissəsində yaranmış Xaçın Alban 
knyazlığının dini mərkəzi idi. Fürsətcil 
qonşularımız abidədəki Alban kilsəsinə 
aid xaç və yazıları balta ilə çaparaq 
yox etmiş, beləliklə, tarixi saxtalaşdır-
mağa çalışmışlar. Onlar özlərinin yalan 
təbliğatında bu məbədi erməni kilsəsi 
kimi təqdim edirdilər. 

Göründüyü kimi, saxtakarlıq onların 
xislətindədir. Kəlbəcərdə yerləşmiş 
bir emalatxanada ermənilər daş 
üzərinə qədim təsvir və xaçlar çəkir, 
onlara bir müddət sirkə hopdurur və 
oksidləşdirirdilər ki, qədimi görkəm 
alsın. Sonra isə bu daşları Qarabağ 
torpaqlarında basdırırdılar... 

Kəlbəcər ərazi baxımından bizim 
ən böyük rayonlarımızdan biridir. Onun 
ərazisində sənaye əhəmiyyətli qızıl, 
civə, tuf, gil, perlit, üzlük daş, qum-çınqıl 
qarışığı, mərmər, nefroid,obsidian (dəvə 
gözü), listvenit yataqları var. Kəlbəcərdə 
Yuxarı İstisu, Aşağı İstisu, Keşdək, 
Qarasu, Tutxun, Mozçay, Qoturlusu kimi 
çox böyük müalicəvi-balneoloji təsirə 
malik mineral su yataqları da yerləşir. 
Rayonun işğaldan azad edilməsi ilə 
Azərbaycanda balneoloji turizmin və 
mədən sənayesinin inkişafında yeni bir 
mərhələ başlayacaq.

Hazırda Vətən müharibəsi 
şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
məqsədi ilə Göygöl rayonunun Mu-
rovdağ qəsəbəsində daxili imkanlar 
hesabına inşa edilən abidə kompleksi 
Kəlbəcər şəhidlərinin əziz xatirəsinə 
olan ehtiramın bariz nümunəsidir. Çox 
çəkməz ki, belə abidələr, muzeylər 
Kəlbəcərin özündə yaradılar, bərpa 
işləri sayəsində bu rayon əvvəlki vaxt-
larda olduğundan da gözəl görkəm alar. 
Kəlbəcərlilər indi mənz bu amalla, bu 
niyyətlə yaşayırlar.

...Kəlbəcərin Aşıq Şəmşir, Məmməd 
Aslan, Sücaət, Bəhmən Vətənoğlu kimi 
ünlü aşıq və şairləri olub. 

Dağlar oğlu, dağa qoyma yağını!
Aldatdılar, uzaq sandıq yaxını.
Əritmişəm ürəyimin yağını, 
Ay batanda çıraq olam dağlara... 
Bu misralarsa doğma yurd həsrəti 

ilə dünyasını dəyişmiş Ənvər Rzaya 
məxsusdur. Bu gün artıq Kəlbəcər 
azaddır, kəlbəcərlilər şairlərin ruhunun 
dolaşdığı, Tərtər çayının nəğmələr oxu-
duğu o yerləri ürəklərinin işığı, əllərinin 
zəhməti il nurlandırmağa, abad bir 
diyara çevirməyə tələsirlər. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Düz 28 il aprel ayı girər-girməz Kəlbəcərin təcavüzkar erməni 
ordusu tərəfindən işğalı ilə bağlı qəmli notlara kökləndik, 
qüdrətdən səngərli-qalalı dağların məhzun taleyi ürəklərimizi 
yandırıb-yaxdı. Amma bir an belə məğlubiyyətlə barışmaq istəmir, 
ümidimizi itirmir və inanırdıq ki, gec-tez Kəlbəcəri də, işğala 
məruz qalmış digər bölgələrimizi də azad edəcəyik. Elə də oldu.

Prokurorluq orqanlarına işə qəbulla 
əlaqədar müsabiqənin yazılı imtahan 

mərhələsinə yekun vurulub
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 

AZƏRTAC-a bildiriblər ki, yazılı imtahanda uğur-
lu nəticə əldə etmiş namizədlərin siyahısı Baş 
Prokurorluğun veb-saytında (www.prokurorluq.
gov.az, www.genprosecutor.gov.az) və qəbul 
otağında yerləşdirilib.

Müsabiqənin ikinci mərhələsində 
müvəffəqiyyət qazanmış 102 namizəd qay-
dalara əsasən Azərbaycan Respublikası 
Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsində tibbi 
müayinədən keçib müsbət rəy aldıqdan sonra 
müsabiqənin növbəti – müsahibə mərhələsinə 
dəvət ediləcəklər.

Müsahibə koronavirus pandemiyasının 

yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
yanında operativ qərargahın müəyyən etdiyi xü-
susi karantin rejiminə dair qaydaların tələblərinə 
riayət edilməklə Baş Prokurorluğun inzibati 
binasında keçiriləcək (ünvan: Bakı şəhəri, 
N.Rəfibəyli küçəsi, 7).

Namizədlər tibbi müayinə və müsahibəyə 
gəldikdə şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim 
etməlidirlər.

Əlavə məlumat almaq üçün 437-28-56, 
492-74-32, 492-06-82 və 492-62-23 nömrəli 
telefonlar vasitəsilə müraciət etmək olar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla 
həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətinə uyğun olaraq, “Prokurorluğa işə 
qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqə keçirilməsi qaydaları haqqında 
Əsasnamə”yə və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun “İşin Təşkili 
Qaydaları”na əsasən prokurorluq orqanlarına işə qəbulla əlaqədar elan edilmiş 
müsabiqənin ikinci – yazılı imtahan mərhələsinə yekun vurulub.

Ehtiyata buraxılan hərbi qulluqçuların 
yola salınma mərasimi keçirilib

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci 
il aprelin 1-dən 30-dək müddətli həqiqi 
hərbi xidmətə çağırılması və müddətli 
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları-
nın ehtiyata buraxılması haqqında” mü-
vafiq sərəncamının icrası Azərbaycan 
Ordusunda davam edir.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən  
bildiriblər ki, 2020-ci il oktyabrın 30-dək “Hərbi 
vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 38.1.1-ci maddəsində 
nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş 
müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 
ehtiyata buraxılırlar.

Bu münasibətlə Şuşa şəhərində və digər 
ərazilərdə yerləşən hərbi hissələrdə ordudan 
tərxis olunan hərbi qulluqçuların yola salınma 

mərasimi keçirilib.
Əvvəlcə Vətən müharibəsində həlak olmuş 

şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilib.

Mərasimdə Vətən müharibəsində qazanı-
lan parlaq qələbədən, Azərbaycan əsgər və 
zabitlərinin qəhrəmanlıq, şücaət göstərməklə 
şərəfli missiyanı yerinə yetirərək öz doğma 
torpaqlarımızı işğalçılardan azad etməsindən 
danışılıb. Komandanlığın təbrik-müraciəti hərbi 
qulluqçulara çatdırılıb, hərbi xidməti uğurla başa 
vurmuş gənclərə və xidmətə yeni başlayan 
əsgərlərə uğurlar arzulanıb.

Gənc əsgərlər isə silahdaşları adından, 
özündən əvvəlki döyüşçülərin ənənələrini da-
vam etdirəcəklərinə, ərazi bütövlüyümüzü göz 
bəbəyi kimi qoruyacaqlarına and içiblər.

Sonda xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbi 
qulluqçuya Fəxri Fərman və qiymətli hədiyyə 
təqdim olunub.

“Xalq qəzeti”

Qubadlıda döyüş sursatları aşkar edilib 
 � İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah-

sursatların aşkar edilməsi məqsədi ilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional 
qrupundan verilən məlumata görə, Qubadlı 
Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən 
keçirilmiş növbəti belə tədbirlər zamanı ra-
yonun işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki 
Ermənistan silahlı birləşmələrinin tərk etdiyi 

hərbi mövqelərdən 6 müxtəlif növ əl qumbarası, 
261 qumbaraatan mərmisi, 77 müxtəlif növ alış-
dırıcılar, 31 digər partlayıcı vasitələr və 13 819 
müxtəlif çaplı güllələr aşkar edilərək aidiyyəti 
üzrə təhvil verilib.

“Xalq qəzeti”

1003 şəhidə aid 7,9 milyon manatdan 
artıq borc öhdəliyi tam silinib

Mərkəzi Bank, “Azərsığorta” tərəfindən 
13264 şəxsə sığorta ödənişi verilib, 1003 
şəhidə aid 1720 kredit üzrə 7,9 milyon 
manatdan artıq məbləğdə borc öhdəliyi tam 
silinib.

Bu barədə Əlaqələndirmə Qərargahının 
İdarələrarası Mərkəzinin nəzdindəki “Şəhid 
ailələri üzvlərinin, müharibə ilə əlaqədar 
əlilliyi olan şəxslərin, müharibə veteranları 
və iştirakçılarının sosial müdafiəsi üzrə” İşçi 
Qrupun iclasında bildirilib.

Qeyd edilib ki, İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun xətti ilə ipoteka kreditinin olduğu 
müəyyən edilmiş 83 şəhidin 3 484 643 manat 
kredit öhdəliyi Həyat Sığortası üzrə fəaliyyət 

göstərən 4 şirkət tərəfindən ödənilib.
Şəhid ailəsi üzvlərinə aid 286 kredit üzrə 

633 min manat borc öhdəliyi tam silinilib.

“Xalq qəzeti”

Onlara qayğı göstərmək 
hər birimizin borcudur! 
“YAŞAT” fondu Vətən müharibəsindən sonra dünyaya 
gələn şəhid övladları ilə bağlı layihələri davam etdirir

Daha 2 şəhidimizin yeni doğulan övladlarının, 
şəhidimiz Orxan Bəxtiyarovun Gəncə şəhərində  
doğulan övladı Nəfəsin, şəhidimiz  Qəzənfər 
Mütəllimovun Sumqayıt şəhərində doğulan övladı 
Nişanənin zəruri xərcləri fond tərəfindən qarşılanıb. 

Bu məqsədlə 1000 AZN anaya təqdim olunub və dünyaya 
yeni göz açan körpənin adına 5000 AZN-lik hesab açılacaq. 
Həmin hesaba vəsait Fonda edilən ianələr hesabına toplanmış 
məbləğdən köçürülür. Həmin məbləğin üzərinə mütəmadi olaraq 
faiz toplanılacaq və həmin şəhid övladı 18 yaşına çatdıqdan son-
ra toplanan məbləği özü hesabından çıxara biləcək.

Qeyd edək ki, bankla ana arasında bağlanmış müqaviləyə 
əsasən bəzi zəruri hallarda ana həmin vəsaiti daha tez çıxara 
biləcək. Həmçinin ana həmin məbləği istənilən valyutaya da 
dəyişə bilər.

Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin!
Xatırladaq ki, “YAŞAT” Fonduna müraciət etmək və fondun 

fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün yashat.gov.az portalı istifadədir. 
Fondun, həmçinin, 8110 “Çağrı” Mərkəzi fəaliyyət göstərir.

“Xalq qəzeti”

Terrorçu Ermənistanın 
bəd əməlləri ifşa olunur 

Bu insidentlə əlaqədar bir sıra özəl fikir 
və düşüncələrimi bölüşmək istəyirəm. Məlum 
olduğu kimi, Rusiya tərəfi ikinci Qarabağ 
müharibəsində kifayət qədər obyektiv və 
qərəzsiz mövqe nümayiş etdirib. Üstəlik, 
Rusiya rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, onlar 
Ermənistana “İskəndər –M” adlı operativ-takti-
ki raket kompleksi verməyiblər və ya satma-
yıblar, yalnız “İskəndər –E” raket kompleksi 
satıblar. Aparılan təhqiqatlar nəticəsində də 
məlum olmuşdur ki, atılmış raket “İskəndər-M” 
kompleksinin raketidir. Raketin uzunluğu 7 
metr 23 santimetr, diametri isə 920 millimetr-
dir. 

Fikrimcə, Rusiya tərəfinin açıqlamala-
rı səmimidir. Çünki, Kreml ölkəmizə qarşı 
obyektiv mövqe nümayiş etdirir. Bir daha 
vurğulamaq istəyirəm ki, Vətən müharibəsi 
zamanı biz bunun şahidi olmuşuq. Təsadüfi 
deyil ki, Rusiya – Azərbaycan münasibətləri 
davamlı olaraq yaxşılaşır. Bu, hər iki dövlətin 
və xalqlarımızın mənafelərinə uyğundur. 

Bəllidir ki, Rusiya tərəfi Ermənistana 
verdiyi və ya satdığı silahların hamısının 
adını ictimailəşdirir, o zaman bu raket komp-
leksini verdiyini niyə gizlətməlidir? Üstəlik, 
sözügedən raket tam partlamayıb. Biz də bili-
rik ki, Rusiya öz tərfdaşlarına partlamayacaq 
silah satmaz. Bəs, ermənilər “İskəndər - M” 
operativ-taktiki raket kompleksini necə əldə 
ediblər? 

Mən  düşünürəm ki, Koçaryan –Sarkisyan 
iqtidarı hakimiyyətdə olarkən, öz terrorçu, 
təxribatçı və oğru xislətlərinə uyğun olaraq, 
yaxud hansısa üçüncü dövlətdən, ya da elə 
Rusiyadakı ermənipərəst qüvvələrin əli ilə rus 
hərbçilərinin qılığına girərək İrəvana  “İskəndər 

– M” raket kompleksi gətiriblər. Yoxsa, 
Şuşada “İskəndər-M” raketinin qalıqları necə 
peyda ola bilərdi? 

Bu gün Ermənistanda yenə də “koçaryan-
lar”, “sarkisyanlar” fəallaşıblar. Onlar özləri 
kimi şovinist qüvvələri ətraflarına toplayıb 
Qarabağda revanşist planlar qururlar. Lakin 
bəd niyyətləri gözlərində qalacaq. Bu gün 
Azərbaycan Ordusu düşmənin hər hansı 
bir təxribatının qarşısını dərhal almaq və 
düşməni tamamilə məhv etmək gücündədir. 
Qoy bu həqiqəti düşmən unutmasın və xam 
xəyallara da düşməsin. 

Bu artıq danılmaz bir faktdır ki, ermənilər 
Qarabağda  oğurluq silahlardan istifadə 
ediblər. Onların xisləti budur. Reallıq budur ki, 
ermənilər işğal etdikləri ərazilərdə barbarca-
sına hər şeyi dağıdıblar. Evləri viran qoyublar, 
ağacları kəsiblər, meşələri yandırıblar. Dünya 
onların necə yırtıcı mənəviyyata sahib oldu-
ğunu gördü. Onlar özləri özlərini ifşa etdilər. 
Azərbaycan xalqı qurub-yaradan xalqdır. 
Biz Qarabağda düşmənin dağıtdığı bütün 
kəndləri, şəhərləri yenidən tikib quracağıq. Bu 
torpaqların həqiqi sahibləri öz doğma ata-ba-
ba yurdlarına qayıdacaqlar. 

Ermənistan iqtidarı bu gün regionda ya-
ranmış reallılqla hesablaşmalı, ağlını başına 
yığıb təcavüzkar və revanşist siyasətdən əl 
çəkməlidir. Əsassız torpaq iddiaları, qonşular-
la qatı düşmənçilik siyasıəti heç bir topluma 
xeyir verməmişdir.  

Əfrahim TƏHMƏZOV,  
Əfqanıstan müharibəsi veteranı, 

ehtiyatda olan ədliyyə polkovniki

44 günlük Vətən müharibəsi zamanı təcavüzkar 
Ermənistanın törətdiyi qanlı cinayətlər bir-birinin 
ardınca ifşa olunmaqda davam edir. Məlum olduğu kimi, 
bu günlərdə ANAMA əməkdaşları tərəfindən işğaldan 
azad edilmiş Şuşa şəhərində və onun ətrafında həyata 
keçirilən  minadantəmizləmə tədbirləri zamanı Rusiya 
istehsalı olan və böyük dağıdıcı gücə malik   
“İskəndər - M” operativ-taktiki raket kompleksinin 
qalıqları tapılmışdır. Bu faktla bağlı xəbərdə həmçinin 
bildirilir ki, raket tam partlamayıb, onun müəyyən 
hissələri böyük ərazidə səpələnib.

Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
istəyən namizədlərin nəzərinə

Bir sıra şəhər və rayonlarda notariat fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq istəyən hüquqşünaslar üçün elan edilmiş 
müsabiqədə iştirak edəcək namizədlərlə test imtahanı 
Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birlikdə müasir texnologiyalar 
tətbiq olunmaqla, kompüter vasitəsilə aprelin 13-də saat 
11:00-da mərkəzin Bakı şəhəri Nəsimi rayonunun Abdul-
vahab Salamzadə küçəsi 28 ünvanında yerləşən inzibati 
binasında keçiriləcək.

Ədliyyə Nazirliyi-
nin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, yeni 
növ koronavirus (COVID-19) 
pandemiyası ilə əlaqədar 
tətbiq olunmuş xüsusi karan-
tin rejiminin tələblərinə əməl 
edilməklə keçiriləcək imta-
handa buraxılış rejiminin və 
yerləşdirilmənin təmin olunma-
sı üçün namizədlər azı  

1 saat əvvəl gəlməli və 
şəxsiyyət vəsiqəsini mütləq 
təqdim etməlidirlər. Şəxsiyyət 
vəsiqəsi olmadıqda namizəd 
imtahana buraxılmır.

Xatırladırıq ki, imtaha-
nın keçirilməsi qaydalarına 
uyğun olaraq test imtahanının 
yekunlarına görə 55 və daha 
çox bal toplamış şəxslər ikinci 
mərhələyə–müsahibəyə bura-

xılacaqlar. 
İmtahana hazırlıqla 

bağlı “Yaddaş kitabçası”, test 
imtahanında kompüterdən 
istifadəyə dair təlimat və digər 
zəruri informasiya Ədliyyə Na-
zirliyinin internet səhifəsində 
yerləşdirilib, habelə nazirliyə 
müraciət edənlər bu 
məlumatları əldə edə bilərlər.

Əlavə məlumatları nazirliyin 
internet səhifəsindən, habelə 
404-42-28, 404-42-29 nömrəli 
əlaqə telefonları vasitəsilə əldə 
etmək mümkündür.

İmtahan binasına getmək 
üçün naviqasiya məlumatları 
nazirliyin internet səhifəsində 
yerləşdirilib.
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