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Ermənistan həm özünü, həm də havadarlarını ifşa etdi

Demokratiya və İnsan Hüquq-
ları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə 
fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə ilə 
söhbətimiz bu barədə oldu. O dedi:

– Ermənistanın havadarları, 
xüsusilə, qərəzli beynəlxalq təşkilatlar 
bir daha şahidi oldular ki, bu ölkənin, 
necə deyərlər, “ipinin üstünə odun 
yığmaq” olmazmış. Həmin qərəzli 
təşkilatlara o da aydın oldu ki, mey-
mun suda boğulanda balasını da 
ayağının altına alar. İndi Ermənistan 
da həmin vəziyyətə düşüb. Dünənə 
qədər iddia edirdi ki, bizdə minalan-
mış ərazilərin xəritəsi yoxdur. İndi isə 
bu ölkənin baş naziri vəzifəsini icra 
edən Nikol Paşinyanın dediyi kimi, 
müəyyən sövdələşmə yolu ilə “kiçik 
bir ərazi”nin mina xəritəsini qayta-
rıblar. Deməli, hələ düşmənin əlində 
dinc insanların qəsdinə yönələn çox 
sayda minalanmış ərazilərin xəritələri 
var. Göründüyü kimi, düşmən faşist 
xislətini gizlədə bilmir. Hələ ki, dinc 
insanların qəsdinə yönələn xain pla-
nın xəritələrinin bir qismini gizlədirlər. 

Bu, çox davam edə bilməz. Çünki 
Ermənistan onda mina xəritələrinin ol-
madığını iddia etsə də, Azərbaycanın 
haqlı mövqeyinin, “dəmir yumruğ”un 
və uğurlu diplomatik-siyasi-hərbi 
gedişlərinin qarşısında cəmi 7 
ay dözə bildi. Görünür, “dəmir 
yumruğ”un “ləzzətini” yenidən 
dadmaqdan çəkindi. Ona görə də 
əsirlərin dəyişdirilməsi bəhanəsi ilə 
Ağdam ərazisində basdırdıqları 97 
min tank və piyada əleyhinə olan 
minanın xəritələrini Bakıya təhvil 
vermək məcburiyyətində qaldı. 

Ç.Qənizadə bildirdi ki, 
Ermənistanın geriyə addımı dolayı 
və birbaşa yollarla İrəvanın siyasətini 
müdafiə edən ermənipərəst qüvvələr 
üçün çox gözlənilməz oldu. Çünki 
islamofobiyanın və ikili standartla-
rın əsirinə çevrilmiş həmin qərəzli 
beynəlxalq təşkilatlar Ermənistandakı 
revanşizm meyillərinin artması halın-
da proseslərdən qazancla çıxacaq-
larını zənn edir, müxtəlf vasitələrlə 
aranı qızışdırmağa çalışırdılar. 

Ermənistan isə öz qüvvəsinə və 
Azərbaycan Ordusunun qüdrətinə 
artıq bələd oldu. Çətin ki, bu ölkə 
yenidən Azərbaycanla müharibəyə 
razılıq verər. Necə deyərlər, “göz 
gördüyündən qorxar”. 

Hüquq müdafiəçisi səksən il əvvəl 
baş vermiş Böyük Vətən müharibəsini 
xatırlatdı. Dedi ki, həmin mühribədə 
də faşistlər işğal etdikləri əraziləri 
dağıtmışdılar: “Ancaq Ermənistan or-
dusu faşistlərdən də qəddar olduğunu 
təsdiqlədi. İşğalçı ordu 30 il ərzində 
daşı daş üstündə qoymayıb. O vaxtlar 
faşistlərin işğal etdikləri ərazilərdə 
qismən də olsa, həyat davam edirdi, 
ermənilər kimi etnik təmizləmə apa-
rılmırdı. Ermənilər isə yerli əhaliyə 
divan tutdu, sağ qalanlarını isə ata- 
baba yurdlarından didərgin saldılar, 
evləri, yolları, qəbiristanlıqları dağıtdı-
lar. Bu, azmış kimi, həmin ərazilərdə 
saysız - hesabsız minalar basdırdılar! 
İndi erməni quldurları fəxrlə deyirlər 
ki, əraziləri tərk etməmişdən tək bir 
rayonda on yeddi maşın mina basdır-

mışıq! Göründüyü kimi, hələ bu vaxta 
qədər yer üzərinə belə qəddar, aman-
sız millət gəlməyib. Bunların əsas 
amalı dinc əhalinin qəsdinə yönələn 
planlar cızmaqdır”.

Ç. Qənizadə minalanmış ərazilərin 
xəritələrinin hələ də qaytarılmama-
sına susqunluq nümayiş etdirən bir 
sıra beynəlxalq təşkilatları da qınadı: 
“Özlərini insan haqlarının, haqq- 
ədalətin müdafiəçisi kimi göstərən 
bəzi beynəlxalq təşkilatların hələ 
də susması, Ermənistana ciddi təsir 
göstərməməsi təəccüb doğurur. Axı, 
BMT -nin və ATƏT- in təcrübəsində 
mina məsələsi mühüm yer tutur. 
Bununla bağlı həmin təşkilatlar, 
xüsusilə, BMT xeyli sənəd qəbul 
edib, tədbirlər keçirib. Deməli, bütün 
bunlar görüntü xatirinə edilibmiş. 
Dünya birliyinə də bəllidir ki, bütün 
münaqişələrdə, müharibələrdə mi-
nalardan xüsusi istifadə edilir. Bunu 
təkcə hərbçilərə qarşı yox, daha çox 
mülki insanlara, uşaq və qocalara 
qarşı yönəldirlər. Ermənistan da bu 
amansızlıqdan istifadə edir: “Təbii ki, 
Ermənistan qalan ərazilərin də mina 
xəritələrini vermək məcburiyyətində 
olacaq.Verməsələr, onlara baha 
başa gələcək. Onsuz da xəritəli- 
xəritəsiz Azərbaycan işğaldan azad 
edilmiş bütün əraziləri minalardan 
təmizləyəcək. Yaxşı olardı ki, yenidən 
prosesdə fəallaşmaq istəyən ATƏT-in 
Minsk qrupu ikili standartlara son qoy-
sun. Əks- təqdirdə Ermənistanın başı 
üzərində yenə də “dəmir yumruğ”u 
görəcəklər”.

Söhbəti qələmə aldı:  
Əliqismət BƏDƏLOV,  

“Xalq qəzeti” 

Vətən müharibəsindən keçən 7 aydan sonra 
Azərbaycan Ermənistan üzərində daha bir qələbə 
qazandı. Təbii ki, söhbət mina xəritələrinin 
verilməsindən gedir. Bu müddət ərzində Ermənistan 
onda mina xəritələrinin olmadığını iddia edirdi. İşğalçı 
ölkənin havadarları da Ermənistan rəhbərliyinin 
dediklərinin həqiqət olub-olmadığını bilmədikləri halda, 
“Ermənistanda mina xəritələri yoxdur” – deyə terrorçu 
ölkəni müdafiə edirdilər. Ancaq Ermənistan bu günlərdə 
mina xəritəsinin bir hissəsini qaytarmaqla həm özünü, 
həm də havadarlarını ifşa etdi. 

Şuşa Bəyannaməsi Qarabağın 
təhlükəsizliyinin qarantıdır

Dost və qardaş Türkiyənin dövlət başçı-
sı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşaya səfəri 
bugünün reallıqlarını əks etdirməklə çağdaş 
tariximizin mühüm səhifələrindən birini təşkil 
edəcək. Şuşada iki ölkənin dövlət başçı-
larının müttəfiqlik haqqında Bəyannaməni 
imzalaması isə Azərbaycan–Türkiyə 
münasibətlərinə öz möhürünü vurdu. Bu-
rada ən mühüm məqam ondan ibarətdir 
ki, tərəflər təhlükəsizlik amilinə xüsusi 
önəm verir. Belə ki, Bəyannamədə müdafiə 
sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı hərbi 
yardım məsələləri öz əksini tapır. Bu, tarixi 
nailiyyətdir. 

Bu bəyannamənin ərsəyə gəlməsi 
həm də onu göstərir ki, biz bundan sonra 
da hər zaman bir yerdə olacağıq. Bun-
dan sonra da bir-birimizin təhlükəsizliyini 
təmin edəcəyik. Bu günə qədər Türkiyə və 
Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdə 
olduğu kimi, bundan sonra da bu, belə 
olacaq. Yəni, Türkiyə Azərbaycana qarşı 
hərbi təcavüzü özünə qarşı, Azərbaycan da 
Türkiyəyə olan hərbi təhlükəni özünə qarşı 
qəsd kimi dəyərləndirəcək və bu məsələdə 
dövlətlərimiz bir- birinə açıq dəstək verəcək. 
Hesab edirəm ki, bu faktor Ermənistana və 
onun havadarlarına qarşı ciddi mesajdır. 

Bəyannamənin Qarabağın tacı olan tarixi 
Şuşa şəhərində imzalanması isə xüsusi 
məna kəsb edir. Ermənilər və onların hava-
darları, açıq-gizli revanşistlər anlamalıdırlar 
ki, əgər Azərbaycana və onun ayrılmaz 
hissəsi olan Qarabağa nə vaxtsa yenidən 
hərbi təcavüz etmək niyyətinə düşərlərsə, 
qarşılarında Türkiyəni də görəcəklər. 
Bəyannamənin Şuşa şəhərində imzalanması 
hər iki ölkənin bu məsələdə qətiyyətli möv-
qeyinin ifadəsidir. 1921-ci ildə Naxçıvanın 
təhlükəsizliyi məqsədilə imzalanan Qars 
müqaviləsindən 100 il sonra Türkiyə növbəti 
müqavilə ilə Qarabağın təhlükəsizliyinin 
qarantına çevrildi.

Şuşada Türkiyənin konsulluğunun açıl-
ması dostluq və qardaşlığımızın ölkələrimizə 
yeni töhfəsi olacaq. Azərbaycanda SİHA 
müəssisəsinin yaradılması da nəzərdə tutulur 
ki, bu da hərbi sənayemizin inkişafında ciddi 
bir amil olacaq.

Sənəddə digər vacib məqamlardan 
biri geosiyasi əhəmiyyətə malik olan birgə 
nəqliyyat layihələri ilə bağlıdır. Bəyannamədə 

Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı çox 
açıq ifadələr öz əksini tapıb. Bu da İkinci 
Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni 
geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. Bu gün biz 
Türkiyə ilə Azərbaycanı dəmiryolu və avto-
mobil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi 
haqqında nəinki danışırıq, atılan addımlarla, 
əməli işlərlə bu dəhlizi yaradırıq.

Türkiyə Prezidentinin öz ailəsi ilə birlikdə 
7 ay əvvələcən 28 il müddətində üzünə 
həsrət qaldığımız qədim Şuşa şəhərini 
ziyarət etməsi, həqiqətən, tarixi hadisədir. Şu-
şaya gedərkən yol boyunca cənab Ərdoğan 
və ailə üzvləri erməni vandalizminin canlı şa-
hidi oldular. Amma bütün bunlar arxada qaldı. 
Hazırda Qarabağda quruculuq işləri həyata 
keçirilir və bu prosesdə Türkiyə şirkətləri 
də yaxından iştirak edirlər. İnanırıq ki, qısa 
müddətdə doğma Qarabağımız cənnət 
məkana çevriləcək. 

Türkiyə Prezidenti Ərdoğanın Şuşa 
səfəfəri zamanı Heydər Əliyev Fondu-
nun əfsanəvi Cıdır düzündə təşkil etdiyi 
ədəbi-bədii kompozisiya isə milli-mədəni 
dəyərlərimizə sevgimizi, Şuşanın qədim 
mədəniyyətimizin ulu beşiyi olduğunu bir 
daha təsdiqlədi və dünyaya nümayiş etdirdi.

Bütyün bunlar aydın və qəti surətdə 
göstərir ki, Azərbaycanla Türkiyənin dostluq 
və qardaşlıq duyğulaından qaynaqlanan 
hərtərəfli əməkdaşlığı və ümumi birliyi bun-
dan sonra müttəfiqlik münasibətləri ilə daha 
da möhkəmlənəcək. Prezident İlham Əliyevin 
dediyi kimi, Azərbaycanla Türkiyənin qar-
daşlığı sarsılmazdır, cənab Ərdoğanın dediyi 
kimi Türkiyənin gücü Azərbaycanın gücü, 
Azərbaycanın gücü isə Türkiyənin gücüdür.

Fatma YILDIRIM, 
Milli Məclisin deputatı

15 İyun Milli Qurtuluş Gününün builki ildönümü müstəqillik 
tariximizin daha bir parlaq və şanlı səhifəsi olaraq yaddaşlarda 
qalacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında imzalanmış müttəfiqlik haqqında Şuşa 
Bəyannaməsi iki qardaş dövlətin münasibətlərinin yeni mərhələsinin 
başlanğıçı hesab oluna bilər.

Bərpa işlərindəki tək əngəl minalardır

Burada təkcə yayayış binaları, tari-
xi mədəni abidələr dağıdılmayıb, münbit 
torpaqlar, müxtəlif mənşəli təbii sərvətlərimiz 
də viran qoyulub. Müharibədən dərhal sonra 
Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırı-
ğı ilə işğaldan azad edilmiş bölgələrdə 
yenidənqurma və bərpa işləri ilə əlaqədar 
qiymətləndirmə və inventarlaşdırma işlərinə 
başlanılıb. Bu sözləri bizimlə söhbətində 
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Hüseyn İbrahi-
mov bildirdi. 

H.İbrahimov dedi:
– Bu müharibə bizim şanlı tariximiz-

dir. Əlbəttə, bu tarix əbədi qalacaq və 
dərindən öyrəniləcək. Prezident İlham 
Əliyevin müharibədən sonrakı çıxışlarında 
qürurla vurğuladığı kimi, bizim apardığımız 
müharibə dünyanın aparıcı güclərinin hərbi 
məktəblərində öyrəniləcək. Tariximizin ən 
şanlı səhifəsi olan müharibə artıq bitib, uzun 
illər Azərbaycan xalqının kabusuna çevrilən 
münaqişə öz həllini tapıb. Azərbaycan bu 
münaqişəni özü həll edib

Bildiyiniz kimi, bundan sonrakı dövr 
yenidənqurma, doğma torpaqlarımıza qayıt-
ma dövrüdür. Ölkədə bütün müvafiq qurumlar 
bu sahəyə köklənib. 

Yenidənqurma və bərpa işləri torpaqları-
mızın azad edilməsindən sonra Azərbaycanın 
öhdəliyinə düşən ən böyük vəzifədir: Pre-
zident İlham Əliyev azad olunan ərazilərə 
tez-tez səfər edir. Buradakı vəziyyət, yeni 
layihələr və planlarla şəxsən tanış olur və 
müvafiq göstərişlərini verir. Bərpa işləri müm-
kün sürəti ilə davam etdirilir. Bildiyiniz kimi, 
Prezidentimiz Ağdamın Baş planını təsdiq 
edib. Bu, qəbul edilən ilk baş plan idi. Şuşa 
şəhərinin də Baş planı hazırlanmaq üzrədir. 
Bundan əlavə, Füzuli və Cəbrayıl, eləcə də 
digər şəhərlərin baş planları üzrə işlər davam 
etdirilir.

Məlum olduğu kimi, yerli şirkətlərlə 
yanaşı, nüfuzlu xarici şirkətlər də Qarabağın 

bərpası prosesində iştirak etmək istəyirlər. 
Bu mənada Türkiyə, İtaliya, Böyük Britaniya 
şirkətləri xüsusi seçilir. Artıq aidiyyəti üzrə 
şirkətlərin bir çoxu müvafiq sahələr üzrə 
təyinat alıb. 

Bütün bu işlər davam edərkən qarşılaş-
dığımız ən böyük əngəl isə Ermənistanın 
torpaqlarımıza pərakəndə yerləşdirdiyi 
minalardır.

Müharibədən sonrakı dövrdə bu mina-
lara düşərək çoxsaylı  mülki Azərbaycan 
vətəndaşı həyatını itirib və ağır yara-
lanıb. Erməni tərəfi isə müharibədəki 
məğlubiyyətinə, imzaladıqları kapitulyasiya 
sənədinə baxmayaraq, hələ də qanu-
ni Azərbaycan torpaqlarında təxribatlar 
törətməkdə davam edir. Mina xəritələrinin 
Azərbaycana verilməməsi isə beynəlxalq 
hüququn pozulması və insanlıq cinayətidir. 
Məlum olduğu kimi, erməni tərəfi əsirlərin 
qarşılığında mina xəritələrinin bir qismini 
təhvil verib. Lakin unutmamalıyıq ki, erməni 
xislətinə güvənmək olmaz. Biz tariximizin 
müxtəlif dövrlərində onlara güvənərək çox 
xətalara yol vermişik. 

Hüseyn müəllim qeyd etdi ki, bu təkcə 
Azərbaycan vətəndaşları üçün deyil, o 
cümlədən bölgədə fəaliyyət göstərən 
əcnəbilərə də real təhlükədir. Beynəlxalq 
təşkilatlar və dövlətlər bu məsələ ilə bağlı 
işğalçı ölkəyə təzyiq göstərməli, sərt mövqe 
sərgiləməlidirlər. Kimliyindən, milliyyətindən, 
dinindən və dilindən asılı olmayaraq, gü-
nahsız insanların öldürülməsi bütün dünya 
üçün qlobal təhlükədir. Ölkəmiz multikultural 
dəyərlərə olduqca həssaslıq göstərir. Ümid 
edirik ki, yaxın zamanda Ermənistan səhvini 
anlayacaq və mina xəritələrini tam və qeyd-
şərtsiz  Azərbaycana təhvil verəcək. 

Söhbəti qələmə aldı:  
İmran ƏLİYEV,  

“Xalq qəzeti”  

Bu günə qədər müharibə ilə bağlı çox danışılıb. 
Əminəm ki, hələ uzun illər danışılacaq. Azərbaycanın 
Vətən müharibəsindəki zəfəri dərsliklərə, filmlərə mövzu 
olacaq, xalqımız bu şərəfli tarixi heç zaman unutmayacaq. 
Danışılması vacib olan məsələlərdən biri də, ermənilərin 
30 ilə yaxın işğal altında saxladıqları ərazilərdə törətdikləri 
dağıntılar və bizim orada həyata  keçirdiyimiz bərpa-
quruculuq işləridir. Bu gün nəinki Azərbaycanda, hətta 
bütün dünyada heç kəsə sirr deyil ki, düşmən əzəli tor-
paqlarımızı xarabazara çevirib. 

Aztəminatlı gənclər üçün arıçılıq 
təsərrüfatları yaradılacaq

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi 
və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə gənclər və gənc ailələr üçün 
arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılmasını nəzərdə tutan “Azərbaycan 

gəncləri arasında ekosahibkarlığın inkişafının təşviqi” layihəsinə start verilib.

IDEA-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata 
görə, IDEA İctimai Birliyi, Azərbaycan 
Respublikasının Gənclər Fondu, Dövlət 
Məşğulluq Agentliyi və “ABAD” publik hüquqi 
şəxsin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən 
layihənin məqsədi biomüxtəlifliyin qoruyucu-
su olan arıların ölkəmizdə arealını artırmaq, 
arıçılıq təsərrüfatının ekosahibkarlıq növü 
kimi Azərbaycanın bölgələrində yayılmasını 
təşviq etmək, təbii bal istehsalının təmin olun-
masına dəstək vermək, aztəminatlı ailələrin 
maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına töhfə 
vermək və gənclərin məşğulluğunu təmin 
etməkdir.  

Layihə çərçivəsində arıçılıq təsərrüfatına 
xüsusi maraq göstərən 20 gənc, arıçılıq 
təsərrüfatının yaradılması və düzgün inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlı iki həftəlik nəzəri və prak-
tiki təlimlərə cəlb olunub. Təlimdə iştirak edən 
gənclərin arıçılıq təsərrüfatı üçün lazım olan 
resurs və ləvazimatlarla tam təchiz olunması, 
istehsalat prosesini effektiv icra etmələri üçün 
lazımi şəraitin yaradılması nəzərdə tutulub. 

Gənc ekosahibkarlar iki il ərzində təbii 
artım vasitəsilə pətəklərin sayını artıra 

bilmələri üçün mütəmadi olaraq təsərrüfatlar 
mütəxəssislər tərəfindən monitorinq olunacaq 
və onlara lazımi məsləhətlər veriləcək. Bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində rəqabətədavamlı bal 
istehsalı mərhələsinə çatdıqda yeni arıçı-
lara “ABAD” stendlərində öz məhsullarını 
sərgiləməklə geniş müştəri bazasına çıxış 
əldə etməyə və satışın səmərəli təşkilinə 
köməklik göstərilməsi planlaşdırılıb.

Məlumdur ki, arı və digər tozlandırıcı-
lar biomüxtəlifliyin mühafizəsində vacib rol 
oynayır və arıçılıq kənd təsərrüfatının ekoloji 
baxımdan ən təhlükəsiz, eyni zamanda, 
faydalı növü hesab edilir. Bal verən arılar 
bitkilərin tozlanmasında fəal iştirak edərək 
onların məhsuldarlığını artırır və davamlılığı-
nı yüksəldir. Bunu nəzərə alan IDEA İctimai 
Birliyi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə 
birgə arıçılığa dəstək məqsədilə ölkəmizdə 
nektar verən ağacların əkilməsi üzrə bir neçə 
kütləvi ağacəkmə aksiyası keçirib.

“Təbiətin arılara, bizim isə təbiətə ehti-
yacımız var. Gəlin, arılara qayğımızı artıraq 
və onları birgə yaşadaq. Arılar varsa, həyat 
var!”, - deyə ictimai birlikdən bildiriblər. 

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə 
əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar FHN əhaliyə müraciət 
edərək, güclü küləyin səbəb ola biləcəyi təhlükələrdən 
qorunmaq üçün diqqətli olmağı və müvafiq təhlükəsizlik 
qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir: “Xüsusilə, 
bu mövsümdə insanların istirahət üçün çimərliklərə üz 
tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, güclü küləkli havada 
dənizə girmək təhlükəlidir.

Unutmayın: Qaydalara biganəlik – həyatımıza təhlükədir!
Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin!”

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) gözlənilən küləkli 
hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. FHN-
in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
müraciətdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Mil-
li Hidrometeorologiya Xidmətinin iyunun 18-dən 19-u 
səhərədək ölkə ərazisində, xüsusilə Bakıda və Ab-
şeron yarımadasında güclü küləyin əsməsi barədə 
proqnozu əhalinin diqqətinə bir daha çatdırılıb.

Azərbaycanın və Pakistanın 
Hərbi Hava Qüvvələri 
arasında əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə edilib

İyunun 17-də Azərbaycan Respublikası müdafiə 
nazirinin müavini - Hərbi Hava Qüvvələrinin 
komandanı general-leytenant Ramiz Tahirov 

ölkəmizdə səfərdə olan Pakistan İslam 
Respublikasının Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) 
aviasiya vitse-marşalı Tariq Ziyanın rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, əvvəlcə Pakistanın nümayəndə heyəti Şəhidlər 
xiyabanını ziyarət edərək ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi 
bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş vətəndaşlarımızın məzarları 
üzərinə əklil və gül dəstələri qoyub, xatirələrini ehtiramla 
anıb.

Azərbaycan hərbi pilotlarının Pakistanın HHQ 
Akademiyasında təhsilindən məmnunluğunu ifadə edən 
general-leytenant R.Tahirov ölkələrimizin hərbi aviasiya 
sahəsində əməkdaşlığının və HHQ-i arasında əlaqələrin 
inkişaf etməsinin ordularımızın döyüş qabiliyyətinin daha da 
güclənməsinə töhfə verdiyini bildirib.

Görüşdə Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin yüksələn 
xətlə inkişaf etməsindən və strateji tərəfdaşlığın 
səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub.

Pakistan nümayəndə heyətinin rəhbəri Vətən 
müharibəsində qazanılan Qələbə münasibətilə Azərbaycan 
xalqını təbrik edib, şəhid olan hərbi qulluqçulara və mülki 
şəxslərə Allahdan rəhmət, yaralılara isə şəfa diləyib.

Tərəflər Azərbaycan və Pakistan HHQ-i arasında hərbi, 
hərbi təhsil və hərbi-texniki sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf 
perspektivlərini, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələləri müzakirə ediblər.

Mühdənis qoşunlarının zabiti: 
İndiyədək 7 min hektardan çox  
ərazi təmizlənərək təhvil verilib

Qardaş Türkiyənin istehkamçıları ilə 
birlikdə Azərbaycan Ordusunun istehkam-
çıları düşməndən azad edilmiş ərazilərdə 
mina və partlamamış döyuş sursatları-
nın təmizlənməsi tapşırığını icra edirlər. 
İndiyədək 7 min hektardan çox ərazi 
təmizlənərək təhvil verilib.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, 
bu barədə Mühdənis Qoşunlarının zabiti, pol-
kovnik Ceyhun Bağırov Füzulidə jurnalistlərə 
açıqlamasında bildirib.

O deyib: “Türkiyədən 20 ədəd “Memat” 
minatəmizləyən texnikasının alınması plan-
laşdırılmışdı. Onların yarısı Azərbaycana 
gətirilib və hazırda işğaldan azad olunmuş 
əraziləri mina və partlamamış döyuş sursat-
larından təmizləyir. Bu texnikalar ərazilərin 

təmizlənməsində həm sürətinə, həm 
effektivliyinə, həm də təhlükəsizliyinə görə 
seçilir. Düşmən bu ərazilərdə çoxlu tank və 
piyada əleyhinə minalar basdırıb”.
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