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Azərbaycan mədəniyyətinin  
misilsiz himayədarı 

Əvvəlcə onu deyim ki, dostlarımdan biri mənim ulu öndərimiz 
haqqında qələmə aldığım yazıya belə sərlövhə verməyimi 
istəmirdi. Yəni, onun fikrincə, misilsiz sözü yerində  deyildi. 

O,  arqumentini belə əsaslandırırdı ki, Prezident İlham Əliyev də 
Azərbaycan mədəniyyətinin qorunub saxlanılmasını, təbliğini və 
mədəniyyət xadimlərinin xidmətinin lazımınca qiymətləndirilməsini 
daim diqqət mərkəzində saxlayır. Ancaq mən öz sözümün üstündə 
durdum. Çünki cənab Prezidentin özü də ulu öndərimizi “Azərbaycan 
mədəniyyətinin misilsiz himayədarı” adlandırmışdır. 

Əvvəlcə məsələnin bilavasitə 
özümlə bağlı olan bir neçə detalını xa-
tırlatmaq istərdim. Belə ki, ulu öndər 
çıxışlarından birində demişdi ki, Xəzər 
neftçilərinin həyatı və fədakarlığı ən 
dəyərli sənət əsərlərinin mövzusu ol-
malıdır. Mən o böyük dövlət xadiminin 
həmin ifadəsindən ruhlanaraq “Xəzər 
balladası” adlı birpərdəli balet yazdım 
və həmin səhnə əsəri mənə dünya 
şöhrəti qazandırdı. Bu əsər Azərbaycan 
Dövlət Opera və Balet Teatrında tama-
şaya qoyulduqdan sonra tezlikdə Mosk-
va, Sankt-Peterburq, Kiyev və keçmiş 
SSRİ-nin digər şəhərlərində, eləcə də, 
Fransanın bir neçə şəhərində, Lüksem-
burqda və Monte-Karloda göstərilmişdir. 
Əlamətdar haldır ki, “Xəzər balladası” 
baleti Moskvanın Qurultaylar Sarayın-

da da oynanılmışdır. Xaricdə isə bu ba-
let 30 dəfədən çox nümayiş etdirilmiş, 
Fransanın Amyen, Bezanson, Dijon, 
Le-Krezo, Nansi, Eks-Provans, Monpel-
ye şəhərlərində tamaşaya qoyulmuşdur. 
Əsər Parisdə keçirilən VII Beynəlxalq 
Rəqs Festivalında “Şan Elize” Teatrında 
oynanılaraq böyük uğur qazanmışdır.

Bu, Heydər Əliyevin bir tövsiyəsinin 
mənə gətirdiyi şöhrətin miqyasıdır. 
İndi görün, nə qədər bəstəkar, yazıçı, 
rəssam var və tam qətiyyətlə deyirəm, 
ulu öndər onun dövründə yaradıcılıqla 
məşğul olmuş sənətkarlarımızın hamı-
sını ruhlandırmış, xidmətlərini yüksək 
qiymətləndirmişdir. 

Mənim ulu öndərin 90 illiyi münasibəti 
ilə yazdığım “Naxçıvan” simfonettası 
əsərim də yüksək qiymətə layiq görül-

müş, sənətkarlar tərəfindən böyük ma-
raqla qarşılanmışdır. 

Yadımdadır, ulu öndər 2000-ci ildə 
mənə “Şöhrət” ordenini təqdim edərkən 
heç zaman unutmayacağım bir fikir 
səsləndirmişdi. Demişdi ki, Tofiq haq-
qında danışmazdan əvvəl Bakıxanovlar 
nəslini yada salmaq istəyirəm: “Xalqı-
mız dünya elminə öz töhfəsi ilə fəxr edə 
bilər. Nəsirəddin Əbülhəsən Tusinin, 
Bəhmənyarın, Mirzə Fətəli Axundovun, 
Abbasqulu ağa Bakıxanovun və baş-
qa mütəfəkkirlərin adları dünya elminə 
yaxşı məlumdur”. Mən ulu öndərin bizim 
şəcərəmizə verdiyi həmin qiyməti heç 
zaman unuda bilməyəcəyəm. Üstəlik, 
onu da xatırladım ki, mən həmin günə 
qədər böyük alimimiz Tusini məhz 
Nəsirəddin Tusi kimi tanıyırdım. Heydər 
Əliyev isə onun adını, soyadını tam 
söyləmişdi. 

Mənim ulu öndərin də iştirak etdiyi 
çoxsaylı mədəniyyət tədbirləri haqqın-
da zəngin xatirələrim var. İndi onlardan 
birini qələm alacağam. Ancaq əvvəlcə 
onu qeyd edim ki, Heydər Əliyev hər za-
man xüsusi olaraq vurğulayırdı ki, xalqın 
mədəni irsi, eləcə də mənəvi dəyərlərimiz 
milli-siyasi varlığımızın əsasını təşkil edir. 
Bir tədbirdə demişdi: “Hər bir azərbaycanlı 

öz milli mənsubiyyətinə görə qürur his-
si keçirməlidir və biz azərbaycançılığı 
– Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-
mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini ya-
şatmalıyıq”. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, 
o, milli varlıq, milli mövcudluq məsələsini 
hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə 
özünün həyat amalına çevirmiş, həmçinin 
SSRİ zamanında həmin quruluşun im-
kan və şərtləri daxilində mədəni irsimizin 
himayədarı və təbliğatçısı olmuşdur.

Elə yada salmaq istədiyim bir xatirə 
də məhz SSRİ dövründə keçirilmiş 
tədbirlərdən biri barədədir. Heydər 
Əliyevin Moskvada işlədiyi illər idi. 
Kremlin Qurultaylar Sarayında hansı-
sa əlamətdar günlə bağlı möhtəşəm 
tədbir keçirilirdi. Tədbirdə ölkənin bütün 
rəhbərləri iştirak edirdilər. Müttəfiq res-
publikalardan birinin folklor kollektivinin 
solisti olan sazəndə öz ifasının nəqərat 
yerində rus dilində olduqca pis məna 
verən ifadəni dönə-dönə təkrarlayırdı. 
Ölkənin birinci adamı da başda olmaq-
la hamı gülürdü. Heydər Əliyev isə 
əli çənəsində, musiqiçiyə elə diqqətlə 
qulaq asırdı ki, sanki heç nə olmayıb. 
Sonra moskvalı həmkarlarım həmin 
faktı dəfələrlə xatırlatdılar ki, Əliyev 
səhnədəki adam pərt olmasın və ya 
inciməsin deyə, sadəcə, böyüklük nü-
mayiş etdirdi. 

Onun böyüklüyünü mən dəfələrlə 
görmüşəm. İstənilən konsertdən və 
ya tamaşadan sonra pərdənin arxa-
sına keçər, sənət adamları ilə tək-tək 
görüşər, hər bir solistin və ya aktyorun 
ifasındakı müsbət cəhətləri xüsusilə 
qeyd edərdi. Bir dəfə mənim müəllimim, 
böyük bəstəkar Qara Qarayev demişdi 
ki, ölkə rəhbəri musiqini bizdən, teatrı 
aktyorlardan yaxşı bilir. 

Onun Azərbaycan mədəniyyətinin 
qorunması, təbliği və sənət adamla-
rının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 
istiqamətində atdığı addımlar barədə 
hələ bundan sonra yüz il də yazılsa, 
yenə azdır. Yüz il demişkən, cənab 
Prezident İlham Əliyevin 2023-cü ili 
Azərbaycanda “Heydər Əliyev İli” elan 
etməsini bütün mədəniyyət xadimləri 
yüksək qiymətləndirirlər. Məmnunam ki, 
“Xalq qəzeti” mənim həmin faktla bağlı 
sevincimi öz oxucularına təqdim edib. 

İnanıram ki, Heydər Əliyevin ömrü 
Azərbaycan mədəniyyətinin ömrü qədər 
uzun olacaq. 

Tofiq BAKIXANOV,  
Xalq artisti, professor, “Şöhrət” 

və “Şərəf” ordenli bəstəkar, 
Prezident təqaüdçüsü

2023 – Heydər Əliyev İli Nəqliyyat dəhlizləri 
Azərbaycanı dünyaya tanıdır
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 6-da Praqada Azərbaycan televiziya 

kanallarına müsahibəsində Azərbaycanla Avropa İttfaqı (Aİ) arasında bir 
sıra əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı geniş bəhs edib, bununla əlaqədar, ilk 

növbədə, enerji sahəsində sıx əlaqələrin mövcudluğunu diqqətə çatdırıb. 

Ölkə rəhbəri müsahibədə tərəflər ara-
sında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq 
üçün yeni imkanlar yaradıldığını da xa-
tırladıb: “Çünki Azərbaycanın coğrafi 
vəziyyəti və müasir nəqliyyat infrast-
rukturu Avropa üçün də çox önəmlidir. 
Həm Şərq–Qərb, həm də Şimal–Cənub 
nəqliyyat dəhlizlərini nəzərdə tutu-
ram. Avropa İttifaqı ölkələri bizim əsas 
ticarət tərəfdaşlarımızdır. Azərbaycanın 
 geosiyasi məkanda artan rolu, əlbəttə, 
iqtisadi sahədə də, sərmayə qoyuluşu 
sahəsində də özünü göstərir”, –deyə 
Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. 

Müsahibədə diqqət çəkən bir məqam 
da kommunikasiyaların açılması ilə 
bağlı olub. Ölkə rəhbəri bu məsələnin 
Ermənistanın 2020-ci il noyabrın 
 10-da üzərinə götürdüyü, amma yerinə 
yetirmədiyi öhdəlik olduğunu qeyd edib: 
“Bu gün mən Ermənistanın baş nazirinə 
yenə də müraciət edəndə ki, nəhayət, 
bizə avtomobil yolu üçün marşrut ve-
rin, təəssüflər olsun, yenə də cavab ala 
bilmədim. Bu hətta gülməli də deyil, çün-
ki orada o qədər də böyük sahə yoxdur. 
Hamı bilir ki, dəmir yolu və avtomobil 
yolu haradan keçməlidir. Bizə Naxçı-
vana könüllü olaraq keçid verilməməsi 
anlaşılan deyil. Öz öhdəliyini pozmaq, 
əlbəttə, son dərəcə biabırçı faktdır. Lakin 
biz hələ səbir edirik, təmkin göstəririk. 
Əminəm, biz buna da nail olacağıq, yax-
şı olardı ki, gec deyil, tez olsun...”.

Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, Vətən 
müharibəsində Azərbaycanın tati-
xi qələbəsi regionumuzda nəqliyyat-
kommunikasiya layihələrinin inkişafı 
üçün yeni imkanlar yaradıb. Zəngəzur 
dəhlizinin açılması qarşıya önəmli vəzifə 
kimi qoyulub. 

Region ölkələrinin nəqliyyat imkanla-
rını daha da artıracaq və marşrut boyu 
yerləşən bütün ölkələr üçün faydalı ola-
caq bu dəhliz Azərbaycandan Türkiyəyə 
daşınan yükləri qısa müddətdə Avropa 
və Yaxın Şərq ölkələrinə çatdırmaq im-
kanı yaradacaq. Dəhliz, eyni zamanda, 
Azərbaycanın tranzit imkanlarını daha 
da genişləndirəcək.

Zəngəzur dəhlizinin açılmasına 
Ermənistan mane olmaq istəsə də, dün-
yada söz sahibi olan ölkələr tərəfindən 
buna böyük maraq göstərilir. Çin, Rusi-
ya və Türkiyə bu dəhlizin açılmasında 
israrlıdır. Üstəlik, Avropa ölkələri də bu 
dəhlizin açılmasını dəstəkləyir.

Tarixi İpək yolu üzərində geniş iq-
tisadi zolağın yaradılmasının fəal 
dəstəkçisi olan Azərbaycan, həm də 
digər dəhlizlərlə müqayisədə yüklərin 
ölkəmizin ərazisindən keçməklə müxtəlif 
istiqamətlərə tranzit daşımalarının 
səmərəli təşkilinə etibarlı təminat verir, 
daha əlverişli şərtlərlə qısa müddətdə, 
təhlükəsiz və vaxtında çatdırılmasına, 
tranzit daşımaların həcminin dəfələrlə 
artmasına imkan yaradır.

Azərbaycan iqtisadiyyatının digər 
sahələrində olduğu kimi, tranzit-logis-
tika istiqamətində fəaliyyətin səmərəli 
qurulması bir neçə amillə bağlıdır. 
Əvvəla, son illərdə gerçəkləşdirilən mü-
hüm layihələr nəticəsində respublika-
mızın Avrasiya boyu strateji beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində 
əlverişli  geoiqtisadi mövqedə 
yerləşməsi, eləcə də güclü tranzit po-
tensialı Azərbaycanın transregional 
ticarətdə mühüm qovşağa çevrilməsini 
təmin edib. Ölkəmiz beynəlxalq aləmdə 
“Şərq–Qərb”,  “Şimal–Cənub”, “Cənub–
Qərb” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin, 
o cümlədən, “Viking” Qatarı layihəsinin 
fəal iştirakçısı kimi tanınıb. 

Sonda bütün bu məsələlərlə bağlı diqqəti 
iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor, Od-
lar Yurdu Universitetinin kafedra müdiri Elşad 
Məmmədovun fikirlərinə yönəltmək istərdik: 

– Qeyd etmək lazımdır ki, hazırkı geosiyasi və 
iqtisadi şəraitdə regionda və dünyada baş verən 
proseslər kontekstində Azərbaycanın son onilliklər 
ərzində həyata keçirdiyi nəqliyyat strategiyası öz 
səmərəliliyini nümayiş etdirməkdədir. Bu strategiya 
ötən əsrin sonlarında müəyyənləşdirilərək forma-
laşdırılıb. Bu gün biz həmin strategiyanın ölkəmiz 
üçün nə qədər əhəmiyyətli, uzunmüddətli rəqabət 
üstünlükləri olduğunu görürük. 

Belə ki, hələ o zamanlar ulu öndər Heydər 
Əliyevin hakimiyyəti dövründə, daha sonra dövlət 
başçısı İlham Əliyevin prezidentliyinin ilk illərində 
Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturuna yatırılmış 
sərmayələr barədə bir çox yerli və xarici ekspertlər 
tərəfindən pessimist, skeptik çıxışlar edilir, ölkəmizin 
nəhəng nəqliyyat infrastrukturunun formalaşma-
sına ehtiyac olmadığı, dəhlizlərin Azərbaycan 
üzərindən keçməsinin reallıqda böyük iqtisadi divi-
dent verməyəcəyi bildirilirdi. Biz bu gün həmin fikrin 
əksinin şahidi oluruq. Ölkə rəhbərinin dəfələrlə vur-
ğuladığı kimi, həm Şərq–Qərb, xüsusi ilə də  Şimal–
Cənub istiqamətləri üzrə nəqliyyat dəhlizlərinin res-
publikamızdan keçməsi Azərbaycanın həm tranzit 
potensialının reallaşmasına, həm də respublikamı-
za böyük həcmdə valyuta daxil olmasına dəstək və 
təkan verir. 

Respublikamızda xammal sektorunun inki-
şafı baxımından da bu nəqliyyat dəhlizlərinin 
gerçəkləşməsi ölkəmizə böyük fayda verməkdədir. 
Bu, eyni zamanda, Azərbaycanın həm Şimal, 
həm də Asiya bazarlarına çıxış imkanlarını da 
genişləndirir. 

Hazırda Rusiya üçün əsas bazarlar Qərbdən 
Şərqə doğru istiqamətlənir və buna görə də Şimal–
Cənub nəqliyyat-logistik dəhlizi daha çox intensiv 
xarakter daşıyır, bu, Azərbaycan üzərindən keçən 
seqmentin optimal və aktuallığını şərtləndirir. Yaxın 
aylarda biz Şimal–Cənub nəqliyyat-logistik dəhlizin 
həm sərnişin, həm də yükdaşımalar üzrə həcminin 
sürətlənməsinin şahidi olacağıq. 

Zəngəzur dəhlizinin açılması isə Cənubi Qafqaz-
dan keçən marşrutlar sisteminin fəaliyyətini daha da 
canlandıracaq. Dəhliz həmçinin Azərbaycan və İran 
Culfası arasında dəmiryol xəttinin açılışına və İranın 
dəmir yollarına çıxış əldə etməyə imkan verəcək. 
Bununla bərabər, Zəngəzur dəhlizi təkcə dəmir yol-
ları deyil, həm də avtomobil yolları sisteminə ma-
lik olacaq. Deməli, bu dəhlizin yaradılması, eyni 
zamanda, avtomobil əlaqəsinin açılmasına imkan 
yaradacaq.

Hazırda Türkiyədən yüklər Azərbaycana Gür-
cüstan və İran vasitəsilə tranzit yolu ilə çatdırılır. Bu 
maşrutun qurulması Türkiyədən Azərbaycana və 
əks istiqamətdə malların birbaşa tədarükünü asan-
laşdıracaq. Beləliklə, daha bir kommunikasiya xətti 
türk dünyası coğrafiyasında, eləcə də Asiya və Av-
ropa arasında əlaqələrin daha sürətli və asan olma-
sına şərait yaradacaq.

Göründüyü kimi, artıq bölgədə yeni nəqliyyat 
və infrastruktur xəritəsinin formalaşmasına baş-
lanılıb. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan müstəqillik 
əldə etdikdən indiyədək Asiya və Avropanı 
birləşdirən yüksək əhəmiyyətli nəqliyyat dəhlizləri 
yaradıb. Məhz ölkəmizinn təşəbbüsü ilə reallaşdı-
rılan Şimal–Cənub, Şərq–Qərb və Cənub–Şimal 
nəqliyyat dəhlizləri qitələrarası daşınmaların həyata 
keçirilməsini gerçəkləşdirib. Bu nəqliyyat dəhlizləri 
istifadəyə verildiyi vaxtdan tarixi İpək yolunun 
bərpasında mühüm önəm daşıyıb. 

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

İqtisadiyyat üzrə nobelçilər də elan olundu 
Dünən iqtisadiyyat üzrə Nobel  mükafatının 

qalibləri məlum olub. Qaliblər İsveç Kral 
Elmlər Akademiyasında elan olunublar.

İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatının qalibləri 
Ben S.Bernanke, Douglas W. Diamond və Philip 
H.Dybvig olub.

Keçən il isə iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı-
na üç alim – Kanada-ABŞ iqtisadçısı Devid Kard, 
ABŞ-dan olan araşdırmaçılar Coşua  Anqrist və 
Qvido İmbens layiq görülmüşdülər.

“Xalq qəzeti”

Hadrut qələbəsinin iki ili
Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad 

edilməsindən iki il ötür. Azərbaycan Ordusunun 2020-ci 
il sentyabrın 27-dən başlayan əks-hücum əməliyyatları 

nəticəsində qəsəbə oktyabrın 9-da erməni işğalından azad 
edilmişdi. Həmin gün Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev xalqa müraciətində Hadrutun və daha 8 yaşayış 
məntəqəsinin işğaldan azad edildiyini açıqlamışdı.

Həmin gün Hadrut qəsəbəsi ilə 
yanaşı, Çaylı, Yuxarı Güzlək, Qo-
razıllı, Qışlaq, Qaracallı, Əfəndilər, 
Süleymanlı və Sur kəndləri də 
düşmən işğalından azad  edildi. 
Hadrutun azad edilməsi 44 gün-
lük müharibənin əsas dönüş 
nöqtələrindən biri hesab olunur. 
Belə ki, Vətən müharibəsinin ilk 
günlərində Hadrutun azad edilməsi 
Azərbaycan Ordusunun döyüş 
meydanında üstünlüyünü daha da 
gücləndirdi. Çünki Hadrut təkcə 
ermənilərin möhkəmləndiyi stra-
teji mövqe deyildi, həm də Fü-
zuli və Cəbrayıl istiqamətlərinə 
əlavə qüvvələr göndərmək üçün 
mühüm məntəqə idi. Lakin qalib 
Azərbaycan Ordusunun sistemli və 
peşəkarcasına əməliyyatı, eləcə 

də ermənilərin cəbhənin bütün 
istiqamətlərində məğlubiyyəti on-
ların Hadrutda da məğlubiyyətinə 
səbəb oldu. Beləliklə, Hadrutun 
azad edilməsi Azərbaycan Ordusu-
nun Şuşaya yolunu açdı. 

Cəbrayıl şəhərindən son-
ra Hadrutun azad edilməsi hərbi 
əməliyyatlarımızın uğurla davam 
etdirilməsində böyük əhəmiyyət 
kəsb etdi. Bundan sonra hərbi 
qulluqçularımız Şuşa və Füzuli 
istiqamətində inamla hərəkətə baş-
ladılar. Şuşa əməliyyatının uğurla 
həyata keçirilməsi üçün Hadrutun 
azad olunması mühüm əhəmiyyət 
kəsb edirdi. Qalib Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin dediyi kimi, “Hadrut 
əməliyyatı” dünya hərb elmində xü-
susi yer tutacaq. Qeyd etmək yerinə 

düşər ki, Hadrutun azad edilməsi 
çətin və şərəfli bir missiya idi, çünki 
erməni tərəfi işğal etdiyi bütün tor-
paqlarda güclü istehkamlar qurmuş, 
bir neçə müdafiə istehkamı yarat-
mışdı. Bundan əlavə, Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur bölgələrinin təbii 
relyefi də düşmən üçün əlverişli 
idi, çünki onlar bu dağlarda, bu 
təpələrdə yerləşərək böyük hərbi 
üstünlük əldə etmişdilər. Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin dediyi 
kimi, ancaq hərbi qulluqçularımızın 
peşəkarlığı, fiziki gücü, eləcə də 
mənəvi hazırlığı, vətənpərvərliyi, 
fədakarlığı bizə bu şanlı Qələbəni 
qazanmağa imkan verdi.

Bu gün Hadrut həyatının yeni 
mərhələsini–tikinti-quruculuq döv-
rünü yaşayır. Burada bərpa işləri 
sürətlə aparılır. Ötən il oktyabrın 9-da 
Prezident İlham Əliyev Xocavənd ra-
yonunun Hadrut qəsəbəsinə və Tuğ 
kəndinə səfər etmişdi. Dövlətimizin 
başçısı Hadrut qəsəbəsində yeni 
məscidin təməlini qoymuş, Hadrut–
Cəbrayıl–Şükürbəyli, Tuğ–Hadrut 
və Füzuli–Hadrut yollarında apa-
rılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış 
olmuşdu. Qeyd edək ki, Şükürbəyli–
Cəbrayıl–Hadrut avtomobil yolu 
işğaldan azad edilmiş Xocavənd, 
Füzuli və Cəbrayıl rayonları-
nın ərazisindən keçir. Avtomobil 
yolu Hadrut qəsəbəsi və Cəbrayıl 
şəhəri də daxil olmaqla sözügedən 
rayonların 20-yə yaxın yaşayış 
məntəqəsini əhatə edir. Hadrutun 
tarixi hissəsinin yenidən qurula-
cağı, tarixi abidələrlə zəngin olan 
bu qəsəbədə turizm mərkəzləri və 
hotellərin də tikilməsi nəzərdə tu-
tulur. Dövlət başçısının dediyi kimi, 
Hadrut beynəlxalq mədəniyyət və 
turizm mərkəzinə çevriləcək.

S.ELAY, “Xalq qəzeti”

Mövqelərimiz 
atəşə tutulub

Oktyabrın 10-u saat 09:55-dən 
saat 16:30-dək Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər 
rayonunun Qaraiman və Günəşli, 
Tovuzqala rayonunun Çinarlı yaşayış 
məntəqələri istiqamətlərində yerləşən 
mövqelərindən ordumuzun Daşkəsən 
rayonunun Təzəkənd, Tovuz rayonunun 
Ağbulaq yaşayış məntəqələri 
istiqamətlərində yerləşən mövqelərini 
müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə 
etməklə fasilələrlə atəşə tutub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan Ordu-
sunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən 
bölmələri tərəfindən adekvat cavab 
tədbirləri görülüb.

Kəlbəcər və 
Daşkəsəndə yeni 

aşkarlanan minalar 
zərərsizləşdirilib

Azərbaycan Ordusunun mühəndis-
istehkam bölmələri azad olunmuş 
ərazilərimizin və təminat yollarının 
 minalardan təmizlənməsi istiqamətində 
fəaliyyətlərini davam etdirir.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildirilib ki, aparılan 
minatəmizləmə fəaliyyəti nəticəsində okt-
yabrın 8-dən bu günədək Kəlbəcər və 
Daşkəsən rayonları ərazisində yeni aşkar 
olunan 63 ədəd piyada əleyhinə PMN-Э, 
89 ədəd piyada əleyhinə PMN-2 və 1 ədəd 
OZM-72E tipli piyada əleyhinə qəlpəli mina 
təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla 
zərərsizləşdirilib.

Azad olunmuş ərazilərimizdə mühəndis 
təminatı üzrə zəruri tədbirlər davam etdirilir.
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