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Şuşa abidələri bərpa edilir

Şuşa şəhəri Azərbaycanın tarixi-mədəni, ictimai-siyasi 
həyatının mühüm mərkəzlərindən biri, ölkəmizin mədəniyyət 
beşiyi ,” Qafqazın konservatoriyası” olmuşdur. Şəhərin ərazisi 
qədim abidələrlə zəngindir. Ümumiyyətlə, şəhərdə 549 qədim 
bina, ümumi uzunluğu 1203 metr olan daş döşənmiş küçələr, 17 
məhəllə bulağı, 17 məscid, 6 karvansara, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2 
qəsr və qala divarları mövcud idi. O cümlədən, 72 tarixi abidə, 
dövlət xadimlərinin və başqa tanınmış şəxslərin evləri olmuşdu. 
Bu abidələrin çoxu XIX əsrdə yaşamış memar Kərbəlayi Səfixan 
Qarabaği tərəfindən tikilmiş və həmin dövrün ən məşhur 
nəqqaşı Kərbəlayi Səfərəli tərəfindən zövqlə işlənmişdir.

Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı apardığı işağalçılıq siyasəti 
nəticəsində 1992-ci ilin mayın 8-də 
Şuşa düşmən tərəfindən işğal edil-
miş və şəhərdə tarixi-mədəniyyət 
abidələri yerlə-yeksan edilmişdir. 
İşğalın davam etdiyi 29 il ərzində 
Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 
170-dən çox yaşayış binası, 160-
dək mədəniyyət və tarixi abidə, 22 
ümumtəhsil məktəbi, 7 uşaq bağçası, 
8 mədəniyyət evi, 14 klub, 2 kinote-
atr, 3 muzey dağıdılmış, məbəd və 
məscidlər təhqir edilmiş, 20 kitabxana 
yandırılmışdır.

Şuşa işğaldan azad olunduqdan 
sonra cənab Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
dəfələrlə bu şəhərə səfər etmiş və 
şəhərin abidələrinin necə dağıdıldığı-
nın şahidi olmuşlar. Dövlət başçımız 
Şuşaya səfərləri zamanı bu şəhərin 
tezliklə bərpa ediləcəyini bildirmiş-
dir: “Mən demişəm ki, Şuşa nəinki 

Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən birinə çevriləcəkdir və 
buna nail olacağıq, 100 faiz”. İşğal-
dan azad edildikdən sonra Şuşada 
başlanılan quruculuq işləri bunu bir 
daha təsdiq edir. 

Ulu öndərin açılışında iştirak etdiyi 
M.P. Vaqifin məqbərəsinin bərpa 
işlərini Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu 
öz vəsaiti hesabına icra edir. 

Bərpa işlərinin aparılması Şuşanın 
tarixi görkəminə xələl gətirməyəcək. 
Dövlət başçısı bildirib ki, bütün işlər 
planlı şəkildə aparılmalı, Şuşanın tari-
xi siması saxlanılmalıdır, Şuşaya yad 
olan hər hansı bir tikiliyə yol vermək 
olmaz. Mütəxəssislər, memarlar, 
tarixçilər, şuşalılar özləri deyəcəklər 
ki, bu şəhəri necə görmək istəyirlər, 
çünki bu, onların şəhəridir. Şuşanın 
əsl tarixi simasının və qədim mədəni 
abidələrinin bərpası Azərbaycan 
memarlıq üslubunu əks etdirməli və 
Şuşada yaşayacaq soydaşlarımız da, 
bütün işlər görüləndən sonra oraya 
qayıtmalıdırlar.

Şuşanın mədəni ruhu geri qayıdır, 
tarixi görkəmi bərpa edilir. Şəhərin 
Azərbaycan mədəniyyət tarixinin 
çox vacib örnəklərinin bərpa olun-
ması, şübhəsiz ki, öz tariximizə, 
mədəniyyətimizə, abidələrimizə sahib 
çıxmağımızın nümunəsidir.

Bu gün işğaldan azad olunmuş 
ərazilərimizdə Azərbaycan dövləti 
tərəfindən həyata keçirilən nəhəng 
yenidənqurma işləri, o cümlədən 
Şuşada aparılan bərpa və quruculuq 
prosesi şəhərin tarixi simasının bərpa 
edilməsi məqsədilə, Şuşanın orijinal 
memarlıq üslubuna uyğun olaraq 
gerçəkləşdirilir.

Heydər Əliyev Fondu Şuşa-
da Aşağı Gövhər ağa, Yuxarı 
Gövhər ağa və Saatlı məscidlərinin 
bərpa-təmir işlərini aparır. Hər üç 

məscidin memarı Kərbəlayi Səfixan 
Qarabaği  olmuşdur və məscidlər 
ölkə əhəmiyyətli tarixi-mədəniyyət 
abidələrinin siyahısındadır.

Yuxarı Gövhər ağa məscidinin 
interyeri məhv edilmiş, minarələrinin 
dekoru zədələnmiş, örtükləri dağıdıl-
mışdır. Məscidin birinci mərhələdə 
bərpası başa çatıb, ikinci mərhələ 
üzrə işlər aparılır. Bu mərhələdə 
məscidin daşları ilkin layihəyə uyğun 
olaraq dəyişdirilir. Məscid ərazisində 
dağıdılmış mədrəsə də bərpa 
ediləcək.

İşğal dövründə dağıntıya məruz 
qalan Aşağı Gövhər ağa məscidində 
isə xarici ekspertlər qiymətləndirmə 
işləri aparıblar.

Saatlı məhəlləsində yerləşən 
tarixi Saatlı məscidi də Şuşa şəhəri 
Ermənistan tərəfindən işğal olunduq-
dan sonra ciddi dağıntılara məruz 
qalıb.

Hazırda Qazançı kilsəsi də bərpa 
edilir. Bütün digər tarix-mədəniyyət 
abidələrimiz kimi. Qazançı kilsəsinin 
ilkin bədii-estetik görkəminə uyğun 
bərpa edilməsi nəzərdə tutulur. Bu, 
elmi-praktiki-tədqiqat fəaliyyəti olmaq-
la abidənin hərtərəfli təhlilini, memar-
lıq, tarixilik xüsusiyyətlərinin araş-
dırılmasını ehtiva edir. Hazırlanan 
bərpa layihəsi abidənin XIX əsrdəki 
ilkin-orijinal görkəminə qaytarılmasına 
imkan verir. 

Şuşanın Qazançı kilsəsinin 
bərpa edilməsini həzm edə bilməyən 
işğalçı, terrorçu Ermənistan bizə 
qarşı şər-böhtan atır, cəfəng iddialar 
irəli sürməyə çalışır. Lakin bunlar 
hamısı əbəsdir və “Böyük Qayıdış” 

çərçivəsində abidələrimiz bərpa 
olunduqca, tarixi-mədəni irsimiz 
azad olunmuş ərazilərə qaytarıldıqca 
Azərbaycan dövlətinin sülhə, inkişafa 
və tərəqqiyə yönəlmiş siyasəti öz 
təntənəsini yaşayacaq.

Heydər Əliyev Fondu işğaldan 
azad edilmiş Şuşa şəhərində daha bir 
layihənin icrasına başlayıb. Hazır-
da şəhərdə Yaradıcılıq Mərkəzinin, 
Rəsm və Xalçaçılıq qalereyalarının 
təmir-bərpa işləri həyata keçirilir.

Vaxtilə Ağa Qəhrəman Mirsiyab 
oğlunun karvansarası kimi tanınan 
Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzinin yerləşdiyi 
bina ölkə əhəmiyyətli tarixi memarlıq 
abidələri siyahısındadır.

Şuşa Xalçaçılıq qalereyası 
isə keçmiş Şuşa Xalça Muzeyinin 
binasında yerləşəcək. Binaya işğal 
dövründə ciddi ziyan dəyib.

Hazırda təmir-bərpa işləri ilə 
yanaşı, hər üç binada sərgilənəcək 
əsərlərin də seçimi aparılır. Qısa 
zamanda Şuşada Azərbaycan 
rəssamlarının əsərləri, Qarabağın iş-
ğaldan əvvəl və sonrakı görüntülərini 
əks etdirən əsərlər, həmçinin xalça 
eksponatları yer alacaq.

Əlbəttə, bunlar bərpasına baş-
lanan abidələrin tam siyahısı deyil. 
Yaxın vaxtlarda Şuşanın bütün tarixi, 
mədəni və dini abidələri bərpa edilib 
öz əvvəlki görkəminə qaytarılacaq 
və şəhər Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı missiyasını uğurla yerinə 
yetirəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq qəzeti”

VƏTƏN SEVGISI...

Ermənistan ordusunun sərhədboyu 
ərazilərdə törətdiyi silsilə təxribatlar ötən 
il sentyabrın 27-də müharibəyə çevrildi. 
Azərbaycan Ordusunun əks- hücumları 
qarşısında davam gətirə bilməyən işğalçı 
ölkənin silahlı qüvvələri darmadağın edildi. 
Ermənistan ordusu bu müharibədə cəmi 
44 gün davam gətirə bildi. Noyabrın 8- i 
Azərbaycan tarixinə Qələbə günü kimi həkk 
olundu. İki gün sonra isə işğalçı Ermənistanın 
siyasi- hərbi rəhbərliyi rəsmən təslim oldu. 
Bir ay sonra isə Bakıda Azadlıq meydanında 
möhtəşəm Zəfər paradı keçirildi. Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri dünyanın ən güclülərindən 
olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Müzəffər 
Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin 
son 17 ildə həyata keçirdiyi düşünülmüş 
strategiya nəticəsində Azərbaycan dünya 
tarixinə qalib ölkə kimi həkk olundu.

İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan 
ərəfədə Bayramovlar ailəsinin tək oğlu 
Rüstəm Bayramov Səudiyyə Ərəbistanında 
həkim işləyirdi. Həm də ehtiyatda olan 
zabit idi. O, sentyabr ayında doğma Vətənə 
gəlmişdi. Fürsətdən istifadə edib səfərbərlik 
və hərbi çağırış üzrə dövlət xidmətinin 
rayon şöbəsinə gedib ehtiyac olarsa, 
cəbhəyə getməyə, hərbçilərimizə tibbi 
xidmət göstərməyə, həm də ehtiyatda olan 
zabit kimi xidmət etməyə hazır olduğunu 
bildirmişdi. Yaşı 43- ü haqlasa və iki azyaşlı 
uşağı olsa da, cəbhə bölgəsində həkim kimi 
fəaliyyət göstərmək onun üçün vətəndaşlıq 
borcu idi. Rüstəm Bayramov hərbi xidmətini 
də cəbhə bölgəsində –Tərtər rayonunda 
yerinə yetirmişdi. Həmin ərazidə N saylı 
hərbi hissədə əsgər və zabitlərə tibbi xidmət 
göstərmişdi.

Anası Flora Bayramova söhbət zamanı 
bildirdi ki, Rüstəm ali təhsilli həkimdir. 
Azərbaycan Tibb Universitetini bitirdikdən 
sonra 1 nömrəli Uşaq Yoluxucu Xəstəliklər 
Xəstəxanasında işləyib. Hərbi xidmətini 
başa vurduqdan sonra – 2005- ci ildə 
təhslini davam etdirmək üçün bir müddət 
Vətəndən uzaq düşüb. O, Sibir Dövlət Tibb 
Universitetində (Tomsk şəhəri) pediatriya 
üzrə təhsilini davam etdirib. Bir neçə il Tomsk 
şəhərindəki 1 nömrəli uşaq xəstəxanasında, 

sonra Rusiya Federasiyasının Serov, 
Krasnoturinsk, Sverdlovsk vilayətlərinin və 
Voloqda şəhərinin xəstəxanalarında həkim-
pediatr işləyib. Vətən, millət, torpaq sevgisi 
onu yenidən doğma el-obaya qaytarıb.

2016-cı ilin Aprel döyüşləri zamanı da 
cəbhəyə getmək arzusunda olub. Ancaq 
rəşadətli ordumuz cəmi 4 gün ərzində 
düşmənə necə divan tutdusa, ermənilər silah-
sursatlarını atıb qaçdılar. Həmin döyüşlərdə 
könüllülərə ehtiyac olmadı. R. Bayramov 
işləmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına gedib 
və orada reanimasiya şöbəsində çalışıb. 
Dediyinə görə, hər şey yaxşı idi, işi də, 
qazancı da. Ancaq işğalçı Ermənistanın 
qudurğanlığı, ərazilərimizin düşmən tapdağı 
altında qalması onu daim narahat edib. Dözə 
bilməyib, Vətən sevgisi onu doğma yurda 
qaytarıb. Və növbəti iş yeri... cəbhə bölgəsi 
olub.

Anası Flora xanım həmin gün oğlunun 
çox narahat gördüyünü deyir: “Dedi ki, 
səfərbərlik və hərbi çağırış üzrə dövlət 
xidmətinin rayon şöbəsinə gedirəm. Başqa 
heç nə demədi. Maşınını minib getdi. 
Axşam gözlədik, gəlmədi. Telefonuna da 
zəng çatmırdı. Səhəri dirigözlü açıb şöbəyə 
getdim. Maşınını orada gördüm. Dedilər ki, 
cəbhə bölgəsinə gedib”.

Bir neçə gündən sonra Cəbrayıl 
rayonundan zəng vuran Rüstəm Bayramov 
hər şeyin qaydasında olduğunu bildirib. 
Deyib ki, imkan tapa bilmədiyindən maşını 
səfərbərlik və hərbi çağırış üzrə dövlət 
xidməti rayon şöbəsinin qarşısında saxlayıb. 
Bircə onu deyib ki, sağlıq-salamatlıqdır. 
İnşallah, düşmənin başını əzəcəyik. Rüstəm 
həm həkim, həm də zabit kimi Cəbrayıl, 
Füzuli, Zəngilan rayonlarında döyüşün 
qaynar nöqtələrində olub. Çox vaxt yaralı 
əsgərlərin əvəzinə silah götürüb düşmənə 
qarşı vuruşub da.

Müharibə başa çatdıqdan bir müddət 
sonra da Rüstəm Bayramov cəbhədən 
qayıtmadı. O, yaralı hərbçilərimizin 
müalicəsndə bütün imkanlarından istifadə 
etdi. Deyirdi ki, belə çətin məqamda Vətənin 
müdafiəsində dayanmaq hər bir soydaşımızın 
borcu idi. “Bu gün mənə Cəbrayıl rayonunda 
ehtiyac varsa, orada olmalıyam” – deyən 
Rüstəm həkim sonuncu yaralı hərbçimiz 
evlərinə və ya hərbi hissəyə dönməyənə 
qədər cəbhə bölgəsində olacağını bildirmişdi 
və elə də oldu. 

Flora xanım oğlu ilə fəxr ediyini deyir: 
“Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev 
noyabrın 8- də rəşadətli ordumuzun Qələbə 
qazandığını, Ermənistanın təslim olduğunu 
deyəndə sevincimizin həddi-hüdudu olmadı. 
Azərbaycanın dünyada qalib ölkə kimi tarixə 
düşməsi bir ana kimi məni hədsiz sevindirdi. 
Şanlı qələbədə oğlum Rüstəmin də payı var”.

Azərbaycan Respublikasının 
müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub 
saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz 
xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında 
qoylmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən 
fərqləndiyinə görə Bayramov Rüstəm Bayram 
oğlu Prezident İlham Əliyevin 24 iyun 2021- 
ci il tarixli sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” 
medalı ilə təltif olunub.

Əliqismət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli 
ordumuzun Ermənistan silahlı qüvvələrini diz çökdürməsi beynəlxalq 
aləmdə də böyük maraq doğurub. Ordumuzun döyüş taktikası bu gün 

geniş öyrənilməkdədir. Bu tarixi qələbə Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə 
mərd oğul və qızlarımızın Vətən, xalq, torpaq, millət sevgisi sayəsində qazanıl-
mışdır. Belə qəhrəman oğullarımızdan biri də Rüstəm Bayramovdur. 

Ermənistan böhrandan 
və xaotik durumdan 
çıxa biləcəkmi?...
Ermənistanda iyunun 20-də keçirilən parlament seçkiləri 

ətrafında beynəlxalq müzakirələr davam edir. Siyasi 
analitiklər seçkinin nəticələrinin ölkədə davam edən dərin 

ümumi böhranı aradan qaldıracağı barədə o qədər də nikbin 
deyillər. 

Dünyada, eləcə də ölkəmizdə 
siyasi ekspertlər əvvəlki baş nazir 
Nikol Paşinyanın və onun partiyasının 
qalib gəlməsini, uzun sürən müharibə 
vəziyyəti ilə Ermənistanı çıxılmaz 
dalana salmış, indi isə revanşist çağı-
rışlardan əl çəkməyən Koçaryan– Sar-
kisyan qruplaşmasının məğlubiyyətini 
erməni xalqının sülhə və əməkdaşlığa 
meyl etməyə başlaması kimi 
dəyəyərləndirirlər. Ötən ilin payızında 
baş vermiş II Qarabağ müharibəsində 
ölkəsinin biabırçı məğlubiyyətinin 
qarşısını ala bilməyən Nikol Paşinyan 
hakimiyyətinin yeni dövründə hansı 
siyasəti üstün tutacaq? 

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili 
Mərkəzinin rəhbəri Fərid Şəfiyev 
bu barədə mediaya açıqlamasında 
Nikol Paşinyanın əvvəlki siyasətinin 
ziddiyyətli olduğu kimi, növbəti planları-
nın da müəmmalı olduğunu qeyd edib. 
Onun fikrincə, erməni xalqının sülh 
istədiyini düşünmək hələ tezdir:

– Bəzi ekspertlər belə düşünürlər ki, 
Nikol Paşinyanın qələbəsi Ermənistan 
xalqının sülh istədiyinin göstəricisidir. 
Düşünürəm ki, ermənilər, həqiqətən, 

sülh istəsəydilər, Levon Ter-Petrosyana 
səs verməli idilər. O, yeganə namizəd 
idi ki, Türkiyə və Azərbaycanla 
əlaqələrin normallaşdırılmasını istəyirdi. 
Nikol Paşinyan isə populist siyasətçidir. 
O, hakimiyyətə gələndə ümidverici 
şüarlar, vədlər səsləndirirdi, deyirdi 
ki, Qarabağ məsələsini həll etmək 
niyyətindədir. Lakin, sonradan “Qara-
bağ Ermənistandır” kimi radikal şüarlar 
səsləndirməyə başladı.

İndiki seçkidə isə erməni xalqı 
seçkilərdə Nikol Paşinyanın xeyrinə 
deyil, daha çox Robert Koçaryanla Serj 
Sarkisyanın əleyhinə səs verməyə ça-
lışıblar. Koçaryan–Sarkisyan müharibə 
cütlüyünün hakimiyyəti təkcə revanşizm 
platforması deyildi. İnsanlar onlara 
münasibətdə daha çox istəyirdilər ki, 
Ermənistan həmin rəhbərlərin vaxtına 
qayıtmasın– korrupsiya, rüşvətxorluq, 
iqtisadiyyatda geriləmə yenidən baş 
alıb getməsin.

Nikol Paşinyanın bundan sonra 
hansı siyasət yürüdəcəyinə gəlincə isə 
o, yenə külək hansı tərəfə əsdisə, ora 
əyiləcək. Lakin, müəyyən dərəcədə Pa-
şinyan dərk edir ki, Ermənistanın iqtisa-

di gələcəyi yoxdur. Odur ki, Ermənistan 
Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri 
normallaşdırmağa məcburdur. Amma 
burada bir sıra amillər var. Ermənistan 
cəmiyyəti güzəştlərə getməyə hazırdır. 
Hətta delimitasiya ilə bağlı hansısa 
prosesə başlasalar belə, Qarabağda 
yaşayan ermənilər üçün imtiyaz iddiala-
rından əl çəkəcəklər. Çünki seçkilərdən 
əvvəl Nikol Paşinyan deyib ki, ermənilər 
Qarabağdan ayrılmalıdırlar. Amma 
onun verdiyi vədlərə köklü şəkildə əməl 
etdiyini görməmişik.

BMTM-in rəhbəri Fərid Şəfiyev 
açıqlamasının davamında bildirib 
ki, Ermənistanın Rusiya və Ame-
rika ilə münasibətlərinə gəlincə, 
durum indikindən əsaslı şəkildə 
fərqlənməyəcək:

– Rusiyanın Ermənistanda təsir 
mexanizmləri var. Rusiya bu vəziyyəti 
nəzarətində saxlamaq istəyir. Amerika-
nın isə hələ də Cənubi Qafqazla bağlı 
normal siyasəti yoxdur, yeni rəhbərlik 
də bunu bəyan etməyib. Orada erməni 

diasporunun təsiri var, Amerika Admi-
nistrasiyası daxilində isə daha rasional 
düşünən məmurlar təmsil olunurlar. 
Amma onlar üçün erməni məsələsi 
prioritet deyil. Amerikanlar bütün 
regionlara “qayıdış”larını bəyan edirlər. 
Amma Əfqanıstana və digər bölgələrə 
baxanda aydın olur ki, resursları başqa 
istiqamətə səfərbər etmək istəyirlər. 
ABŞ əvvəlki maraq dairələrindən 
uzaqlaşıb, daha çox Çinlə bağlı siyasət 
aparmağa çalışır.

Seçkilərdə yeni mandate almış 
Ermənistan rəhbərliyinin siyasətinin 
bundan sonra necə olacağını dəqiq 
söyləmək çətindir. Amma hər bir halda 
mən Nikol Paşinyanı nə demokrat, 
nə də sülhpərvər sayıram. Tam olma-
sa da, belə ümumiləşdirə bilərik ki, 
Ermənistanın Rusiyadan asılılığı qala-
caq və bu dövlət bir neçə ölkə istisna 
olmaqla, bütövlükdə Qərbin diqqətini 
ciddi şəkildə özünə çəkə bilməyəcək.

Hazırladı:  
R. TAHİR, “Xalq qəzeti” 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
(FHN) Kiçikhəcmli Gəmilərə 
Nəzarət və Sularda 

Xilasetmə Dövlət Xidməti 
nazirliyin Muğan Regional 
Mərkəzi ilə birgə Neftçala 
rayonunun Kürkənd kəndi 
ərazisində - Kür çayının sahilində 
təhlükəsiz istismar qaydalarının 
tələblərini pozan kiçikhəcmli 
gəmiləri aşkarlamaq məqsədilə 
monitorinq keçirib.

FHN-in mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tədbirdə 
Kürkənd inzibati ərazi dairəsi üzrə 
nümayəndəliyin və Daxili İşlər Nazirli-
yinin Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin 
Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin 
əməkdaşları da iştirak ediblər.

Monitorinq zamanı Kür çayı 
sahilində kustar üsulla inşa edilmiş və 
istismara yararsız 20 sahibsiz taxta 
qayıq aşkarlanıb. Həmin qayıqlarla 
Kür çayında insanların daşınmasının 
təhlükəli olduğu və qanunvericiliklə 
bu tip yararsız qayıqların istismarının 
qadağan olunduğu nəzərə alınaraq, 
insanların sularda təhlükəsizliyinin 
təmin olunması məqsədilə istismara 
yararsız həmin qayıqların ərazidən 
kənarlaşdırılmaqla istismardan çı-
xarılması üçün aidiyyəti qurumlarla 
birlikdə müvafiq tədbirlərin görülməsinə 
başlanılıb.

FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda 
Xilasetmə Dövlət Xidməti monitorinq keçirib

Azərbaycanda son sutkada koronavirus  
infeksiyasından ölən olmayıb

Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından daha 42 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 95 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.   

Nazirlər Kabineti yanında Operativ 
Qərargahdan verilən məlumata görə,  son 
sutkada koronavirus infeksiyasından ölən 
olmayıb.

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 336 min 318 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib. Onlardan 330 min 380 

nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4977 nəfər 
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 961 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 3 milyon 778 min 
410 test aparılıb. Dünənki test sayı isə 
10428-dir. 

“Xalq qəzeti”

Bakıda keçirilən “Mustafa Kamal 
Atatürk–2021” təlimi başa çatıb 

Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında 
hərbi əməkdaşlıq haqqında Sazişə əsasən keçirilən “Mustafa 
Kamal Atatürk-2021” Azərbaycan-Türkiyə birgə döyüş atışlı 

taktiki təlimlərinin son mərhələsi hər iki ölkənin yüksək səviyyəli 
müşahidəçilərinin iştirakı ilə baş tutub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, təlimlər haqqında 
ərazinin maketi üzərində ətraflı məruzə 
edildikdən sonra yüksək səviyyəli qonaqlar 
təlimlərə qatılan şəxsi heyət və hərbi texnika 
ilə tanış olub, yerinə yetirilən tapşırıqların 
praktiki icrasını müşahidə ediblər.

Azərbaycan və Türkiyə ordularının 
təlimdə iştirak edən bölmələri qarşıya 
qoyulan tapşırıqları uğurla yerinə yetiriblər.

Birgə təlimlər müvəffəqiyyətlə başa 
çatdıqdan sonra qonaqlar şəxsi heyətlə 
görüşüb, fərqlənən hərbi qulluqçuları 
mükafatlandırıb və xatirə şəkli çəkdiriblər.

Hicran
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2021.- 4 iyul.




