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Həmin gün:

 9 – Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi "Twit-
ter” səhifəsində yazıb: “Rəşadətli Azərbaycan Ordusu 
tərəfindən Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qara-
kollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, 
Təkə, Tağaser kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun 
Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”;

 9 – Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasi-
yasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 
Hacıyev Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Ka-
lın ilə telefon danışığında bildirib: "Daim təmasda oldu-

ğum yaxşı dostum İbrahim Kalınla telefon danışığımdan 
məmnunam. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin 
həllində Türkiyənin ATƏT-in və Minsk qrupunun üzvü və 
regionun lider ölkəsi kimi vacib rolunu bir daha təsdiq et-
dik”;

 9 – Prezidentin köməkçisi – Prezident Administ-
rasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 
Hikmət Hacıyev oktyabrın 14-də xarici ölkələrin səfirləri, 
Azərbaycanda akkreditə olunmuş xarici hərbi attaşelər və 
beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələri üçün 
keçirilən brifinqdə deyib: “Ermənistan atəşkəs rejimini ko-
bud şəkildə pozaraq Ağdam, Tərtər, Goranboy və digər 
şəhərləri atəşə tutur, gərginliyi daha da artırır. Hazırda 
münaqişə öz ərazisindən kənara çıxır. Çünki Ermənistan 
münaqişə zonasından uzaqda yerləşən şəhərləri də atəşə 
tutur. Ermənistan öz ərazisindən Azərbaycanı atəşə tutur. 
Bu gün Ermənistan Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir və 
digər şəhərlərini vurmaq üçün raketləri hazır vəziyyətə 
gətirib...”;

 9 – Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov 
Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla telefon danı-
şığı zamanı vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı məsuliyyətin 
Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyü-
nü qeyd edib. 

* * *
 9 Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Ermənistan si-

lahlı qüvvələrinin bölmələri gecə ərzində cəbhənin bəzi 
istiqamətlərində Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə 
basqın edib və görülən tədbirlər nəticəsində itki verərək 
geri oturdulub.

 9 Oktyabrın 13-dən 14-nə keçən gecə cəbhənin 
Ağdərə–Ağdam və Füzuli–Hadrut–Cəbrayıl 
istiqamətlərində vəziyyət gərgin olaraq qalıb.

 9 Azərbaycan Ordusu tərəfindən həyata keçirilən 
fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
düşmənin 5 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 
1 ədəd “Osa-AKM” ZRK, 1 ədəd PDM-2, 1 ədəd KS-19 
zenit topu, 2 ədəd D-30 haubitsa topu, bir neçə avtomobil 
texnikası sıradan çıxarılıb.

 9 Səhər saatlarından başlayaraq, Tərtər, Ağdam və 
Ağcabədi rayonlarının ərazisi artilleriya atəşinə tutulub. 
Ordumuz tərəfindən adekvat tədbirlər görülüb.

 9 Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunları-
mız bütün cəbhəboyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayır.

* * *
 9 Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Ermənistan Res-

publikasının Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayo-
nuna yaxın sərhədyanı ərazilərində Ermənistan silahlı 
qüvvələri növbəti əməliyyat-taktiki ballistik raket komplek-
sinin start vəziyyətinə gətirildiyi müşahidə edilib.

 9 Mülki insanların təhlükəsizliyini təmin etmək 
məqsədilə legitim hərbi hədəf kimi start vəziyyətində olan 
raketlər qabaqlayıcı dəqiq zərbə ilə sıradan çıxarılıb.

“Xalq qəzeti”

Vətən savaşının on səkkizinci günüƏmək və Əhalinin Sosi-
al Müdafiəsi Nazirliyinin 
əməkdaşları tərəfindən 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
sentyabrın 12–14-də törətdiyi 
təxribatların qarşısını alarkən 
şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman 
oğulların ailələrini ziyarətlər da-
vam edir. Görüşlərdə şəhid ailələri 
üçün nəzərdə tutulan sosial dəstək 
tədbirləri barədə məlumat verilir, 
onların sosial vəziyyətinin həmişə 
diqqətdə saxlanılacağı vurğulanır. 

Bugünlərdə Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun sədri Himalay Məmişov sen-
tyabrda Ermənistanın törətdiyi təxribatların 
qarşısını alarkən şəhidlik zirvəsinə ucalan 
leytenant Ravil Mübariz oğlu Hümbətovun 
ailə üzvləri ilə görüşüb. Digər şəhid ailələri 
kimi, Hümbətovlar ailəsinə də Prezidentin 
aylıq təqaüdünün təyin edildiyi qeyd olu-
nub və fond sədri təqaüd kartını ailəyə 
təqdim edib. Şəhid ailəsinin digər sosial 
ödənişlərlə də təmin ediləcəyi və yaşayı-
şının daim diqqətdə saxlanılacağı bildirilib.

Təxribatların qarşısını alarkən şəhidlik 
zirvəsinə ucalan Seyfəddin Mahmud 
oğlu Muradovun ailəsi də ziyarət edilib. 
Görüşdə şəhidin şərəfli döyüş yolun-
dan bəhs olunub, bütün şəhidlərimizin 
xatirəsinin daim xalqımızın qəlbində ya-
şayacağı vurğulanıb. Ağstafa rayonunun 

Böyük Kəsik kəndində yaşayan ailənin 
diqqətinə çatdırılıb ki, şəhid Seyfəddin 
Muradovun ailəsi də həyata keçirilən so-
sial dəstəklə əhatə olunacaq. 

Nazir müavini Hidayət Abdulla-
yev şəhid Zöhrab Azad oğlu Kərimovun 
Biləsuvar rayonunda yaşayan ailəsinin qo-
nağı olub. Görüşdə bildirilib ki, döyüşlərdə 
şücaətlər göstərən 19 yaşlı Z.Kərimov 
düşmənin Laçın rayonu istiqamətində 
törətdiyi təxribatların qarşısının alınma-
sı zamanı şəhadətə qovuşub. Şəhidin 
ailəsinin sosial vəziyyəti öyrənilib. 
H.Abdullayev şəhid Z.Kərimovun ailə 
üzvlərinin dövlətin qayğısı ilə əhatə oluna-
cağını bildirib.

Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri 
Vüqar Behbudovun Vətən müharibəsi 
şəhidi Nurlan Əhmədlinin ailəsini ziyarət 
zamanı onun şərəfli döyüş yolu xatırlanıb. 
Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə 
şəhadətə qovuşan Nurlanın dövlət 
başçısının sərəncamları ilə “Döyüşdə 
fərqlənməyə görə”, “Füzulinin azad olun-
masına görə” və “Vətən uğrunda” medal-
ları ilə təltifindən söz açılıb. Oğuz rayo-
nunda yaşayan ailə ilə söhbətdə şəhidin 
müharibədə göstərdiyi şəxsi igidliklərdən 
bəhs olunub. Şəhid Nurlan Əhmədlinin hər 
zaman qəlbimizdə yaşayacağı, daim qürur 
hissi ilə anılacağı vurğulanıb.

Agentliyin sədri, həmçinin şəhid Anar 
Əliyevin ailəsi ilə görüşüb. Qeyd edək ki, 
A.Əliyev Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə 

şəhidlik zirvəsinə ucalıb, “Döyüşdə 
fərqlənməyə görə”, “Füzulinin azad olun-
masına görə” və “Vətən uğrunda” medal-
ları ilə təltif edilib. Agentliyin sədri ailənin 
sosial vəziyyəti ilə tanış olub. Bildirib ki, 
bütün şəhidlərimiz kimi, A.Əliyev də heç 
zaman unudulmayacaq və hər zaman eh-
tiramla xatırlanacaq.

Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli 
şəhid Kənan Nəsibovun Tovuz rayonun-
da yaşayan ailəsi ilə görüşüb. Kəlbəcər 
uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə 
ucalan şəhidin müharibədə göstərdiyi 
şücaətlərdən bəhs olunub. Agentliyin 
sədri ailənin sosial vəziyyəti ilə tanış olub, 
eyni zamanda, bildirib ki, dövlət hər za-
man şəhid ailələrinin yanındadır və onların 
sosial təminatı bundan sonra da diqqət 
mərkəzində saxlanılacaq.

Agentliyin İdarə Heyətinin sədr müa-
vini Nihad Muxtarlı isə Vətən müharibəsi 
şəhidi Kamran Qasımovun ailəsini ziyarət 
edib. Qeyd edək ki, dövlət başçısının 
sərəncamlarına əsasən K.Qasımov “Vətən 
uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına 
görə”, “Xocavəndin azad olunmasına 
görə”, “Cəsur döyüşçü” medalları ilə 
təltif edilib. Şəhidin atası Fazil Qasımov 
Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 
avtotəmizləmə zərfi üzrə özünüməşğulluq 
proqramına cəlb edilərək avadanlıqlarla 
təmin edilib. Vətən müharibəsi veteranı 
Yunis Zeynalabdiyev ilə də görüş olub. O, 
agentlik tərəfindən özünüməşğulluq proq-
ramına cəlb edilərək avtomobil şinlərinin 
bərpası və təmiri xidmətləri üzrə avadan-

lıqlarla təmin edilib. Görüşlərdə onların 
bundan sonra da sosial dəstək tədbirləri 
ilə əhatə olunacaqları bildirilib.

DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar 
Mərkəzinin direktor müavini Fərhad 
Kərimov Vətən müharibəsi zamanı 
şəhidlik zirvəsinə ucalan Vüsal Abdul-
layevin ailəsini ziyarət edib. Söhbət za-
manı şəhidimizin keçdiyi şərəfli döyüş 
yolundan danışılıb, xatirəsinin qəlbimizdə 
yaşayacağı vurğulanıb. Ölkə rəhbərinin 
müvafiq sərəncamları ilə Vüsal Abdulla-
yev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, 
“Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Qu-
badlının azad olunmasına görə” və “Cəsur 
döyüşçü” medalları ilə təltif edilib.

Nazirliyin digər əməkdaşları da ötən 

günlərdə şəhid ailələrini ziyarət edib, on-
ların qayğıları ilə maraqlanıblar. Şəhid 
Turan Tərlan oğlu Məhərrəmovun Zaqa-
tala rayonunun Qımır kəndində yaşayan 
ailəsini ziyarət zamanı şəhidimizin keç-
diyi döyüş yolundan bəhs olunub. Nazirlik 
əməkdaşları şəhidin ailə üzvlərinə yaran-
mış imtiyaz və hüquqları barədə məlumat 
verib, bildiriblər ki, dövlətimiz tərəfindən 
şəhid ailələri və müharibə əlilləri daima 
xüsusi diqqətdə saxlanılır. Şəhidin məzarı 
ziyarət olunub və bildirilib ki, Vətən uğrun-
da canlarından keçən cəsur oğullarımızın 
xatirəsi daima qəlbimizdə yaşayır.

 Ermənistan silahlı qüvvələrinin sen-
tyabrda törətdiyi təxribatların qarşısını 
alan zaman şəhidlik zirvəsinə ucalan 
Şəmistan Əbdülağa oğlu Sadıxovun Le-
rik rayonu, Əvilə kəndində yaşayan ailəsi 
ziyarət edilib. Görüşdə şəhidimizin keçdi-
yi şərəfli döyüş yolundan bəhs olunub və 
onun xatirəsinin daim qəlbimizdə yaşaya-
cağı vurğulanıb. Ş.Sadıxovun ailəsinin də 
daim dövlətimizin qayğısı ilə əhatə oluna-
cağı vurğulanıb. Şəhid ailəsi onlara dövlət 
tərəfindən göstərilən diqqət və qayğıdan 
razılıq ifadə edib.

Nazirlik əməkdaşları Vətən müharibəsi 
şəhidi çavuş Vüsal Dəmirovun İsmayıllı 
şəhərində yaşayan ailəsini ziyarət ediblər. 
V.Dəmirov Vətən müharibəsində Füzulinin 
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak 
edib. Ölümündən sonra “Vətən uğrun-
da”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, 

“Xocavəndin azad olunmasına görə” me-
dalları ilə təltif edilib.

 Sentyabrda törədilən təxribatların 
qarşısını alan zaman şəhid olan hərbi 
qulluqçumuz Elmin Səmədovun ailəsi də 
ziyarət edilib. Vətən müharibəsində də 
iştirak edərək böyük şücaət göstərmiş 
E.Səmədov “İgidliyə görə”, “Zəngilanın 
azad olunmasına görə” və “Qubadlının 
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif 
edilib. Ailə ilə söhbət zamanı E.Səmədovun 
keçdiyi şərəfli döyüş yolundan bəhs olu-
nub, şəhidlərimizin xatirəsinin qəlbimizdə 
daim yaşayacağı vurğulanıb.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Şəhidlər torpağa, ailələri  
dövlətə əmanətdir

Murovdan Şuşaya atəş altında addım-addım, kənd-kənd...

 Azərbaycan XTQ-nin dünya-
da ən güclü qüvvələrdən biri oldu-
ğu şəksizdir. XTQ mənsublarımız 
2 dəfə Türkiyədə keçirilən yarış-
da birincilik qazanmışlar. 2020-ci 
ilin sentyabrında düşmənin bütün 
cəbhəyanı istiqamətlərdə geniş-
miqyaslı təxribatına sinəsini ilk 
sipər edən XTQ mənsubları oldu. 
V.Cəbrayılov da Ali Baş Koman-
danın əmri ilə “dəmir yumruq” 
əməliyyatlarında döyüşə başladı. 
Murovdan Şuşayadək addım-addım 
şərəfli döyüş yolu keçdi. Bu yolçu-
luğun bəzi anlarını Vaqifin dilindən 
eşidək:

“Qanlı-qadalı ilk döyüş yolumuz 
Murovdan başlandı. Bölməmiz Mu-
rovdağ silsiləsini çatan kimi azad 
etdi. Məqsəd Kəlbəcər istiqamətində 
irəliləyib oradakı ərazini azad 
etdikdən sonra Kəlbəcər – Ağdərə 
yolunu tutmaq və düşmənin təminat 
yolunu bağlamaq idi. Gizli postdan 
açılan atəş nəticəsində itkilərimiz olsa 
da, post tamamilə darmadağın edildi.

Ömər aşırımında minamyot-
dan açılan atəş nəticəsində sol 
gözümdən ağır zədə aldım. Məni 
hospitala yola saldılar. Gözü-
mü əməliyyat edib qəlpələri çı-
xardılar. Hospitala ağır yaralılar 
gəldikcə, vəziyyəti yüngülləşənlərə 
məzuniyyət yazıb evə göndərirdilər. 
Bir neçə gün sonra baş həkim 
məzuniyyət kağızımı verəndə 
qətiyyətlə evə yox, silahdaşları-
mın yanına gedəcəyimi bildirdim. 
Baş həkim hələ ki, döyüşə yarar-

sız olduğumu desə də, mən dö-
yüş zonasına qayıtdım. Həmin 
vaxt Hadrut qəsəbəsi bölmələrimiz 
tərəfindən artıq azad edilmişdi. Və 
xoşbəxtlikdən   bizim bölməmiz bir 
günlük köməyə gəlmişdi. Elə orada-
ca mən öz bölməmə qoşuldum.

 İstiqamətimizin sonu bəlli idi. 
Amma hələ Tuğ kəndini azad 
etməli idik. Həmin kənd bölməmiz 
tərəfindən tam mühasirəyə alınan-
da orada düşmənin hərbi hissəsi, 
xeyli sayda hərbi qulluqçusu vardı. 
Əl qaldırıb təslim olanlara atəş aç-
madıq. Silaha əl atanlara isə layiqli 
cavab verib, hərbi hissəni yerlə bir 
etdik. Düşmənin BMP-sini, tankını 
qənimət kimi ələ keçirdik. Xocavənd 
rayonunda ilk kəndə yaxınlaşanda 
düşmənin pusqu qurduğunu anla-
dıq. Qruplara ayrılaraq onların 6 
nəfərini məhv etdik, qalanları qaçıb 
getdi. Kəndi tam olaraq təmizlədik 
və Quru Qoşunlarının bölmələrinə 
təhvil verdik”.

Vaqifdən soruşmaq istəyirdim 
ki, “Şuşaya qədər ən çətin dö-
yüşünüz harada olub?” Elə bil 
ürəyimdən keçəni duydu: “Növbəti 
istiqamətimiz Qırmızı Bazar 
kəndi idi. Deyərdim ki, ən qan-
lı döyüşlərdən biri o istiqamətdə 
oldu. Burada düşmən qəsəbənin 
kənarlarına çoxlu postlar qoymuş-
du. Biz gecənin qaranlığından 
istifadə edərək, posta basqın etdik. 
Düşmənin 40 nəfər canlı qüvvəsini 
məhv etdik. Yolumuz Xocalının Ça-
naqçı kəndi istiqamətinə idi. Son 
məqsəd Şuşa olduğundan irəliləyən 
zaman bütün kənd və qəsəbələrdə 
düşmən məhv edilir, ərazi azad olu-
nurdu. Çanaqçıda çox ağır döyüşlər 
getdi. Kənd azad edildikdən sonra 

orada bəzi şərait bərpa olundu və 
bütün bölmələr cəmləşdi. Hamı bi-
lirdi ki, artıq növbəti istiqamət Şuşa 
şəhəridir.

 ...Düşmən qorxu içində idi. Or-
dumuzun bu cür irəliləməsindən 
vahiməyə düşmüşdü. Meşələrə 
od vurmuşdular. Topxanadakı yaşı 
əsrə bərabər, ondan da çox olan 
ağaclar yanırdı. Tüstü duman kimi... 
Düşmən belə hiyləyə əl atmışdı ki, 
yanğına görə yolumuzu dəyişək və 
yol uzansın. Təbii ki, biz hər şəraitdə 
irəliləməyi bacarırıq. İstənilən 
vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilirik. 
Dağlardan, dərələrdən, düşmənin 
ağlına gəlməyəcək, ərazilərdə 
hərəkət edərək Laçın dəhlizinin yüz 
metrliyinə çatdıq. Düşmən koridor 
istiqamətində xeyli post qurmuş-
du. Biz aşağıdan yuxarı qalxanda 
görünəcəkdik və hamımızı atəşə 

tutacaqdılar. Odur ki, havanın du-
manlı olmasından istifadə edib, 5–6 
nəfərlik qruplara bölündük və yolun 
arxa hissəsinə keçdik. 

 Dəhlizə çıxan zaman bizim 
digər XTQ bölmələri eyni vaxtda 
basqın edib postlara nəzarəti ələ 
aldı. Düşmənin xeyli canlı qüvvəsi 
və texnikası məhv edildi, minam-
yot batareyalarını qənimət kimi 

götürdük. Biz irəlilədikcə, azad 
etdiyimiz yerləri Quru Qoşunları-
nın bölmələrinə təhvil verir, yeni 
tapşırığa yollanırdıq. Bölməmizin 
əsas məqsədi Şuşa–Xankəndi yo-
luna gəlib çıxmaq, Xankəndidən 
Şuşaya gələn təminat yolunu bağ-
lamaq idi. Dayandığımız yerin sol 
tərəfindən çay axırdı. Çayın şırıltı 
səsindən istifadə edərək, Şuşaya 
yaxınlaşdıq. Hətta biz qalxdığımız 
yerdə ermənilərin ferması var-
dı. Çayın səsi imkan vermirdi ki, 
düşmən ayaq səslərimizi eşitsin. 
Nəhayət, Şuşa şəhərinin Xankəndi 
istiqamətindən alt tərəfinə çatdıq. 
Elə bir yerdə idik ki, aşağı tərəfdə 
erməninin bir bölüyə yaxın can-
lı qüvvəsi yerləşmişdi. Bizim ön 
hissəmiz də, sol tərəfimiz də erməni 
idi. Elə nüans yaranmışdı ki, ya 
Şuşa şəhəri azad edilməli idi, ya da 

hamımız şəhid olmalı idik. Artilleriya 
atışındən istifadə edərək düşmənin 
50-yə yaxın canlı qüvvəsini məhv 
etdik. Bu zaman Xankəndiyə 
həyəcan siqnalı verildi. Axşam hava 
qaralana yaxın Şuşa–Xankəndi yo-
luna basqın etdik, 40-a yaxın canlı 
qüvvəni sıradan çıxardıq, texnika-
nı qənimət götürdük. Bölmələrimiz 
Şuşaya hərəkət etməyə başladı, 
biz isə Xankəndi yolunda pusqu 
mövqelərimizdə qaldıq.

Həmin vaxt düşmən muzdlu 
erməniləri yığıb Şuşaya gətirməyə 
çalışsa da, biz onları aşkar edirdik. 
Bölmələrlə əlaqə saxlayıb bildik ki, 
yoldaşlarımız döyüşə-döyüşə artıq 
Şuşanın mərkəzinə çatıblar. Şuşa 
azad olunub. Rabitə ilə düşmənin 
bizdən 10 metrlik məsafədə olduğu 
məlumatı verildi. Amma onlar bizi 
iki metrlikdən də görə bilməzdilər. 
Bir nəfər bizim dildə “türksən?” – 
deyə səsləndi. Naxçıvanlı döyüş 
yoldaşım və mən eyni anda qum-
baranı səs gələn istiqamətə atdıq. 
40-a yaxın düşmən yerindəcə məhv 
edildi. Düşmən qaçır, tankdan bizi 
görməsə də, hər tərəfə mərmi yağ-
dırırdı. Atəş zamanı partlayış baş 
verdi və sol qolumdan çox ağır ya-
ralandım. Həmin yollarla geri qayı-
danda inana bilmirdim ki, bu yerləri 
30 ildən sonra biz azad etmişik. 
Sevincdən ürəyim sinəmə sığmırdı”.

Vaqif Cəbrayılov Hərbi Həkim 
Komissiyası tərəfindən ehtiya-
ta buraxıldıqdan sonra DOST 
Agentliyində işə qəbul edilib. Şəhid 
ailələri, qazilərlə işləyir və bun-
dan şərəf duyur. Deyir ki, nə vaxt 
Ali Baş Komandan tərəfindən əmr 
olsa, yenə də ilk gündə olduğu kimi, 
döyüşlərdə canla-başla Vətən tor-
pağını qorumağa hazıram.

 Torpaqlarımız məhz bu igidlərin 
sayəsində azad edilərək Vətən oldu. 
Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş 
əyir, qazilərimizə cansağlığı arzu-
layır, “onların zəhmətini, əziyyətini 
dəyərləndirən dövlətimiz, dövlət 
başçımız var olsun!” – deyirik. 

Z.HÜSEYNOVA, 
“Xalq qəzeti”

Ehtiyatda olan hərbçi, 1996-cı ildə Sabirabadda doğulmuş 
Vaqif Vilayət oğlu Cəbrayılovun ömürnaməsi beş ildir ki, 
hərbi libasa bürünüb. 2017-ci ildə həqiqi əsgəri xidmətdə 

olub. 2018-ci ilin aprelində Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr (XTQ) 
kursuna yazılıb və noyabrda bəlli bir sayda heyətlə oranı 
bitirib. “N” saylı hərbi hissədə xidmətə başlayan Vaqif bir çox 
beynəlxalq təlimlərdə, o cümlədən, “Qafqaz qartalı” sınağında 
iştirak edib.

Şəhidlərin xatirə kitabının 
I cildinin təqdimatı

Mədəniyyət Nazirliyi Respublika Xatirə Kitabı Re-
daksiyasının Vətən müharibəsi şəhidlərinin ad-

larının və xatirələrinin əbədiləşdirilməsi üçün hazır-
layıb nəşr etdiyi “44 gün – tarixi Zəfər” üçcildliyinin 
I cildinin bölgələrdə təqdimatı davam edir. 

Ağcabədi şəhər 
Üzeyir Hacıbəyli adı-
na Qarabağ Muğam 
Mərkəzində Ağcabədi, 
Ağdam və Laçın ra-
yonlarından olan şəhid 
ailələrinin də iştirak et-
diyi növbəti mərasimdə 
şəhidlərimizin xatirəsi 
ehtiramla yad edi-
lib. Xatirə Kitabı Re-
daksiyasının baş 
redaktoru Nəzakət 
Məmmədova bildirib ki, 
kitabın I cildində Aprel 
döyüşlərində, Tovuz hadisələrində və Vətən müharibəsində həlak olmuş 
minədək hərbçi barədə ensiklopedik məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, Xatirə Kitabı Redaksiyasında İkinci Dünya 
müharibəsi, Əfqanıstan döyüşləri, 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, 
Qarabağ müharibəsi zamanı həlak olmuş, itkin düşmüş, əsir götürülmüş 
vətəndaşlarımız, Milli qəhrəmanlarımız haqqında materialları əhatə edən 
silsilə kitablar nəşr olunub. Redaksiya bundan əlavə, “Vətən daşı... və ya 
44 günün dastanı” adlı layihə əsasında 8 sənədli film çəkib. Bu ekran 
əsərlərinin 4-ü ictimaiyyətə təqdim olunub.

Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəis müavini Elçin Cəfərov 
ensiklopedik nəşrin şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə önəmli 
töhfə olduğunu söyləyib. Toplantıda Ağcabədi şəhidi Ömər Rəhimli, Əmrah 
Abışov və Vüsal Şükürovun həyat və döyüş yolundan bəhs edən “Şəhidlər 
ölməz, Vətən bölünməz” seriyasından “Vətən daşı... və ya 44 günün das-
tanı” sənədli filmləri nümayiş etdirilib.

Mərasimdə şəhid ailələrinə “44 gün – Tarixi Zəfər” adlı üçcildliyin 
 I cildi təqdim olunub.
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