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Azərbaycan Ordusunun qəhrəman əsgər və zabitləri bu gün
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin mühafizəsi və
müdafiəsində “dəmir yumruq” kimi dayanıblar. Dünya müstəqil
Azərbaycanın gücünü, qüdrətini Azərbaycan Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
Ordumuzun 44 gün ərzində işğal altındakı ərazilərimizin
qaytarılması ilə nəticələnən Vətən müharibəsində aydın görüb. 
Vətən müharibəsi zamanı  Ermənistanın 30 illik işğalına son qoyul-

maqla 300-dən çox şəhər, kənd, qəsəbə döyüş meydanında işğalçılardan
azad olunub. Həmçinin bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən Ağdam,
Kəlbəcər və Laçın işğaldan azad edilib. Azərbaycan xalqı Xilaskar
Liderinin, Müzəffər Ali Baş Komandanının, dövlətinin ətrafında sıx birləşib
və bu birlik, həmrəylik "dəmir yumruğa" çevrilib, ərazi bütövlüyümüz və
suverenliyimiz bərpa edilib. "Qarabağ Azərbaycandır və nida" həqiqəti
"dəmir yumruq" əməliyyatında Böyük Qələbəmizin, Zəfərimizin rəmzinə
çevrilib. II Qarabağ savaşında qazandığımız böyük Qələbə 2020-ci ilin
hüdudlarına sığmayacaq bir tarixi hadisəyə çevrilib. 

Müharibədə mütləq Qələbə qazanan Azərbaycan bununla belə
regionda əbədi sülhün əldə edilməsi üçün əməkdaşlıq təkliflərini irəli
sürüb. Ölkəmizin regionda uzunmüddətli sülh və sabitliyin təmin olunması
istiqamətində səylərinə və təkliflərinə zidd olaraq, normallaşma prosesini
müxtəlif bəhanələrlə ləngidən, beynəlxalq səylərlə aparılan danışıqlarda
destruktiv mövqe nümayiş etdirən Ermənistan, regionda
kommunikasiyaların və nəqliyyat marşrutlarının açılması prosesinə də
maneələr yaradır. Azad olunmuş ərazilərimizdə böyük bərpa və quruculuq
işlərinin getdiyi, habelə iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması
istiqamətində cəhdlərin göstərildiyi bir vaxtda düşmən ölkənin təxribatları
sülh prosesində maraqlı olmadığını və prosesə zərbə vurmaq niyyətini
nümayiş etdirir. Sülh sazişinin imzalanmasından qaçan rəsmi İrəvan
Qafqazdakı öz forpost statusunu bir daha təsdiqləyir və sıravi erməni
xalqının maraqlarından çıxış etmədiyini açıq-aşkar ortaya qoyur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, regionda sabitlik, davamlı inkişaf və sağlam
dialoq mühitinin yaşanması destruktiv qüvvələrin marağında deyil. Uzun
illər ərzində Ermənistan və Ermənistanın ərazisi məhz regionda
gərginliyin yaradılması üçün istifadə olunub. Obyektiv siyasi həqiqət
ondan ibarətdir ki, Ermənistana dəstək göstərən və təxribatlara göz
yuman ölkələr regionun inkişafını istəməyən qüvvələrdir. Azərbaycanın
inkişafı və ölkəmizdə siyasi sabitliyin qorunması bütün regionun davamlı
inkişafının zəmanəti ola bilər. Baş vermiş təxribatlar tək Azərbaycanın
yox, ümumiyyətlə bütün regionun iqtisadi və siyasi aktuallığının
artmasının qarşısını almağa yönəlib. Hərbi təxribatlar Ermənistan
rəhbərliyinin ikiüzlü siyasət yeritdiyini bir daha sübuta yetirib.

“The Iron Fist” is in place 
Today, heroic soldiers and officers of the Azerbaijan Army are
standing on guard of our liberated territories like an “iron fist”. The
world clearly saw the strength and power of the independent
Azerbaijan in the Patriotic War, which resulted in the liberation of
our occupied territories within 44 days by our brave Army under
the leadership of President of Azerbaijan, Supreme Commander-
in-Chief Ilham Aliyev.
The Patriotic War put an end to the 30-year occupation by Armenia,

more than 300 cities, villages and towns were liberated from the invaders on
the battlefield. While Aghdam, Kalbajar and Lachin were freed from occupa-
tion without firing a single shot or having a loss. The Azerbaijani people are
closely united around the Saviour Leader, victorious Supreme Commander-
in-Chief and the state, and this unity and solidarity has turned into an “iron
fist”, and our territorial integrity and sovereignty have been restored. The
truth that “Karabakh is Azerbaijan and the exclamatory mark” has become
a symbol of our Great Victory and Triumph in the “Iron Fist” operation. The
great Victory we won in the Second Karabakh war has become a historic
event that goes beyond 2020.

Having won an absolute victory in the war, Azerbaijan nevertheless put
forward proposals for cooperation to achieve eternal peace in the region.
Contrary to our country’s efforts and proposals to ensure long-term peace
and stability in the region, Armenia, which slows down the normalization
process under various pretexts, shows a destructive position in the negoti-
ations conducted with international efforts, and creates obstacles to the
process of opening communications and transport routes in the region. At a
time when massive restoration and construction work is underway in our lib-
erated territories, as well as efforts are being made towards the normaliza-
tion of the relations between the two states, the provocations of the hostile
country show that they are not interested in the peace process and intend
to undermine it. Refusing to sign the peace agreement, Yerevan once again
confirms its status as an outpost in the Caucasus and clearly reveals that it
does not act in the interests of the ordinary Armenian people.

It should be noted that stability, sustainable development and
an environment of healthy dialogue in the region is not in the inter-
ests of destructive forces. For many years, Armenia and the terri-
tory of Armenia have been used to create tension in the region.

“Dəmir yumruq” yerindədir

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Özbəkistan Respublikasının Prezidenti
Şavkat Mirziyoyevin dəvəti ilə Şanxay Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv ölkələrin Sammitində iştirak etmək
üçün sentyabrın 15-də Səmərqəndə səfərə gəlib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Səmərqənd Beynəlxalq Hava

Limanında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarovul
dəstəsi düzülmüşdü.

Dövlətimizin başçısını Özbəkistanın Baş naziri Abdulla
Aripov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.

***
Sentyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti İlham Əliyev Səmərqənddə Özbəkistan
Respublikasının birinci Prezidenti İslam Kərimovun
məqbərəsini ziyarət edib.

Hündürlüyü 8 metrə qədər olan məqbərə Özbəkistanın
birinci Prezidenti İslam Kərimovun məzarı üzərində
ucaldılıb. Məqbərənin divarları qiymətli daşlar və zərlə
bəzədilib. Girişdə mərmər lövhə üzərində özbək və ingilis
dillərində “Bu müqəddəs yer Özbəkistan Respublikasının
birinci Prezidenti, böyük dövlət və siyasət xadimi, özbək
xalqının əziz və sevimli oğlu İslam Abduqanieviç
Kərimovun əbədi məskənidir” sözləri həkk olunub.
Məqbərənin layihələndirilməsi və inşası zamanı onun
dizaynının UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil
edilmiş qədim Səmərqənddəki Xəzrət-Xızr məscidi ilə
uyğunluğuna diqqət yetirilib.

Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasının
birin ci Prezidenti İslam Kərimovun məzarı önünə gül
dəstəsi qoydu.

Sonra “Qurani-Kərim”dən ayələr oxundu.

***
Sentyabrın 15-də Səmərqənddə Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistan
Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə görüşü
olub.

Prezident Şavkat Mirziyoyev dövlətimizin başçısını
Özbəkistanda salamlamaqdan məmnunluğunu bildirdi,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyunda Özbəkistana
dövlət səfərini xatırladı. Özbəkistan Prezidenti dövlət səfəri
zamanı müəyyənləşdirilən istiqamətlər üzrə işlərin uğurla
davam etdirildiyini, hökumətlərarası komissiyanın
fəaliyyətinin təşkil olunduğunu, verilmiş tapşırıqların yerinə
yetirildiyini vurğuladı. Prezident Şavkat Mirziyoyev yüksək
səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin də davam etdirildiyini,
Azərbaycan Milli Məclisi sədrinin bu yaxınlarda
Özbəkistana səfərinin, parlamentlərimiz arasında
əməkdaşlığın məmnunluq doğurduğunu diqqətə çatdırdı.

Qarşıda duran əsas məsələnin əlaqələrimizin bütün
sahələrdə daha da inkişaf etdirilməsi olduğunu vurğulayan
Özbəkistan Prezidenti Azərbaycanın və Özbəkistanın
mədəniyyət xadimlərinin qarşılıqlı təltif olunmasını müsbət
hal kimi dəyərləndirdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev
dövlətimizin başçısını Özbəkistanda ən əziz dostu və
qardaşı kimi salamladığını bir daha qeyd etdi.

Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının

Sammitində ilk dəfə iştirak üçün dəvətə görə Prezident
Şavkat Mirziyoyevə təşəkkürünü bildirdi. Azərbaycanın
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında dialoq tərəfdaşı sta-
tusuna sahib olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı
ölkəmizin ilk dəfə məhz Özbəkistanın sədrliyi dövründə
fəxri qonaq qismində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının
Zirvə toplantısına dəvət olunduğunu diqqətə çatdırdı və
uğurlu sədrlik münasibətilə Prezident Şavkat Mirziyoyevi
təbrik etdi.

Dövlətimizin başçısı Özbəkistanın Şanxay Əməkdaşlıq
Təşkilatına sədrliyi dövründə yaxşı nəticələrin əldə
olunduğunu bildirdi. Səmərqənddə aparılan yenidənqurma
işlərini, şəhərin abadlaşdırılmasını, gözəlləşdirilməsini xoş
təəssüratla qarşıladığını vurğulayan Azərbaycan Prezidenti
qardaş Özbəkistanın Prezident Şavkat Mirziyoyevin
rəhbərliyi ilə inkişafının xalqımızda böyük sevinc hissi
doğurduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, biz
qardaş, dost ölkə olaraq yenidən birləşdik və
əlaqələrimizdə yeni məzmun yaradırıq.

Özbəkistana dövlət səfərini xoş təəssüratlarla
xatırladığını vurğulayan Prezident İlham Əliyev Prezident
Şavkat Mirziyoyevi Azərbaycana səfərə dəvət etdi.

Prezident Şavkat Mirziyoyev dəvəti məmnunluqla qəbul
etdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev kənd təsərrüfatı,
pambıqçılıq, trikotaj, nəqliyyat, sənaye, ticarət və digər

sahələrdə əlaqələrimizin inkişafında konkret nəticələrin
olduğunu bildirdi. Bütövlükdə iqtisadi-ticari əlaqələrimizin
sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı da
mədəniyyət xadimlərimizin qarşılıqlı təltif edilməsini
müsbət hal kimi dəyərləndirdi.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparıldı.

***
Sentyabrın 15-də Səmərqənddə Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə
görüşü olub.

Görüşdə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistan
silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədində törətdiyi
genişmiqyaslı təxribatların qarşısının alınması zamanı
hərbi qulluqçularımızın şəhid olması ilə bağlı Prezident
İlham Əliyevə, Azərbaycan xalqına və həlak olanların
yaxınlarına başsağlığı verdi.

Dövlətimizin başçısı başsağlığına görə Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğana minnətdarlığını bildirdi.

Görüşdə Azərbaycanın və Türkiyənin daim bir-birinin
yanında olduqları bir daha qeyd edildi. Ölkələrimizin strateji
müttəfiqlik münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf
etdiyi vurğulandı.

Dövlət başçıları energetika, nəqliyyat, logistika və digər
sahələrdə əməkdaşlığa dair birgə layihələri müzakirə

etdilər və gələcək təmaslarla bağlı fikir mübadiləsi
apardılar.

***
Sentyabrın 15-də Səmərqənddə Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Çin Xalq
Respublikasının Sədri Si Cinpin ilə görüşü olub.

Görüşdə Sədr Si Cinpin Azərbaycan ilə Çin arasında
diplomatik münasibətlərin qurulmasının, həmçinin Yeni
Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının otuz illiyi
münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırdı.
Dövlət başçısı bildirdi ki, Azərbaycan ilə Çin arasında
əlaqələr strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır və yüksək
səviyyədə inkişaf edir. “Sizin Azərbaycan ilə Çin arasında
əlaqələrin inkişafına mühüm əhəmiyyət verməyinizi çox
yüksək qiymətləndiririk. Biz əlaqələrimizin strateji
səviyyədə hərtərəfli inkişafını dəstəkləyirik”, - deyə Si
Cinpin bildirdi.

Prezident İlham Əliyev Çinin lideri Si Cinpin ilə
görüşdən çox məmnun olduğunu və əvvəlki görüşlərini
məmnuniyyətlə xatırladığını, xüsusilə 2019-cu ildə “Bir
kəmər, bir yol” Forumunda iştirak etmək üçün Çin Xalq
Respublikasına səfərini yüksək qiymətləndirdiyini
vurğuladı. Dövlətimizin başçısı da Azərbaycan ilə Çin
arasındakı münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq xarakteri
daşıdığını, ölkələrimizin bir çox sahələrdə uğurla
əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdırdı.

Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının otuz illiyi
münasibətilə təbriklərə görə Sədr Si Cinpinə təşəkkürünü
bildirən Prezident İlham Əliyev iki ölkənin hakim partiyaları
arasında çox yaxşı əlaqələrin olduğunu qeyd etdi.
Azərbaycan-Çin diplomatik əlaqələrinin otuz illiyinin uğurlu
nəticələrlə qeyd olunduğunu vurğulayan dövlətimizin
başçısı ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə çox faydalı və
səmərəli əməkdaşlığın qurulduğunu dedi.

Prezident İlham Əliyev COVID-19 pandemiyasına qarşı
mübarizədə Çinin Azərbaycana göstərdiyi dəstəyi yüksək
qiymətləndirdiyini, Çindən alınmış peyvəndlər sayəsində
Azərbaycanın vaksinasiya prosesinə başlayan ilk
ölkələrdən olmasını həmrəyliyin nümunəsi kimi
dəyərləndirdi.

Azərbaycan Prezidenti “Orta dəhliz”, “Bir kəmər, bir yol”
layihələri çərçivəsində də əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq üçün
böyük perspektivlərin olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin
başçısı bildirdi ki, Azərbaycan Çin ilə Avropa arasında
nəqliyyat prosesində mühüm rol oynayır və ölkəmizin
nəqliyyat-logistika imkanları beynəlxalq yük daşımalarında
böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Çindən Avropaya
və əks-istiqamətdə qatarlarla və digər yükdaşımaların
artırılmasını tam şəkildə dəstəkləyir.

Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycan
işğaldan azad etdiyi ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa-quru-
culuq işləri həyata keçirir. Çinin bir çox şirkətləri də bu
işlərdə iştirak üçün müraciət edib. Azərbaycan Çin
şirkətlərinin bu layihələrə daha fəal şəkildə cəlb olunmasını
dəstəkləyir.

Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva şəhid

olmuş hərbi
qulluqçularımızla bağlı

paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyeva Ermənistan silahlı qüvvələrinin
törətdiyi genişmiqyaslı təxribatların qarşısını alan zaman
şəhid olmuş hərbi qulluqçularımızla bağlı instaqram
səhifəsində paylaşım edib.

AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir: “Allah bütün
şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılara tezliklə şəfa,
onların ailələrinə güc və səbir versin”.

Prezident İlham Əliyev
şəhid olmuş hərbi
qulluqçularımızın

ailələrinə, yaxınlarına və
bütün Azərbaycan xalqına

başsağlığı verib
Prezident İlham Əliyev şəhid olmuş hərbi qulluqçularımızın

ailələrinə, yaxınlarına və bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı
verib. AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı bununla
bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir: “Sentyabrın 13-də Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən və
Zəngilan rayonları istiqamətində törətdiyi genişmiqyaslı
təxribatların qarşısını alan zaman şəhid olmuş hərbi
qulluqçularımızın ailələrinə, yaxınlarına və bütün Azərbaycan
xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm.

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı!”.

(Àðäû 2-úè ñÿù.) Íåõò >>

(Àðäû 2-úè ñÿù.)
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“Dəmir yumruq” yerindədir Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin Özbəkistana səfəri

Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin bütün digər təxribatları Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycanın rolunun
azaldılmasına hesablanıb.  Həm Ermənistan, həm də ona havadarlıq
edən qüvvələr başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan heç bir halda güzəştə
getməyəcək. 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatın müddəaları
qeyd-şərtsiz icra olunmalıdır və şübhəsiz ki, olunacaq. Əgər kimsə
düşünürsə ki, sərhəddəki hərbi təxribatlar bizi strateji hədəflərimizdən
yayındıracaq, tamamilə yanılır. Sıravi erməni xalqı əsrlər boyu bu siyasətin
qurbanı olub və məhz bu siyasətin nəticəsində Ermənistan müasir
beynəlxalq münasibətlər sisteminin dalan dövlətinə çevrilib. Düşmən ona
verilən sülh təşəbbüslərini dəyərləndirmək əvəzinə, hərbi avantüraya,
revanşist təxribata əl atanda isə başında Azərbaycanın dəmir yumruğunu
görür. Necə ki, Ermənistanın növbəti avantürası regionda formalaşmış
yeni reallığın dəyişdirilməsi istiqamətində atılan istənilən addımın onun
özü üçün yeni faciələrə yol açdığını bir daha göstərib.   Hər dəfə təxribat
törədərək sarsıdıcı zərbə alan Ermənistan bu dəfə də eyni aqibətlə
üzləşib. Sentyabrın 13-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın
Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən və Zəngilan rayonları istiqamətində törətdiyi
genişmiqyaslı təxribatlar rəsmi İrəvanın öz revanşist niyyətlərindən əl
çəkmədiyini açıq-aydın ortaya qoyub. Ermənistan sərhəddə törətdiyi
genişmiqyaslı təxribatlara görə hüquqi məsuliyyət daşıyır. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və
suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması, hərbi
qulluqçularımızın, o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində
infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi məqsədilə Azərbaycan Ordusunun bu istiqamətdə dislokasiya
olunan bölmələri tərəfindən cəmi 7 saat davam edən unikal cavab
əməliyyatı nəticəsində düşmən ölkənin uzun müddətdir qurduğu planları
sabun köpüyü kimi yox oldu. Həmin bölgədə bütün nəqliyyat-kommu-
nikasiya sistemi, çox mühüm yüksəkliklər nəzarətə götürüldü və  nə indi,
nə də gələcəkdə Ermənistan Azərbaycana heç bir real təhlükə yarada
bilməyəcək. Düşmənin son genişmiqyaslı hərbi təxribatı nəticəsində
şəhid olmuş əsgər və zabitlərimiz öz canlarını doğma torpağımızın
müdafiəsi, düşmənin yeni təcavüz planlarına imkan verməmək üçün qur-
ban verdilər. Azərbaycan əsgəri Vətəninə qarşı istənilən addımın və
təxribatın qarşısını almaq qüdrətində olduğunu bir daha nümayiş etdirdi.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. 13
sentyabr tarixli insident və bu kimi digər erməni təxribatları ölkədə
həmrəylik mühitinin və siyasi sabitliyin qorunmasının müstəsna
əhəmiyyətinin göstəricisidir. 

Ermənistan tərəfinin Azərbaycana qarşı növbəti təxribatı beynəlxalq
hüququn fundamental norma və prinsiplərinin, habelə Azərbaycan,
Ermənistan və Rusiya Federasiyası liderləri arasında imzalanmış
üçtərəfli bəyanatların müddəalarının və Azərbaycanla Ermənistan
arasında əldə edilmiş razılıqların kobud şəkildə pozulmasıdır.
Ermənistanın bu addımları aparılan normallaşma və sülh prosesinə
tamamilə ziddir. 

Avqustun 31-də Brüsseldə keçirilən üçtərəfli görüşdə razılaşdırılan
məsələlər Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunmasına ümidlər
yaratmışdı. Məhz həmin danışıqlardan sonra Azərbaycan humanizm
nümayiş etdirərək 5 erməni hərbçini qarşı tərəfə təhvil verib. Regionda
sülhün yaranmasında maraqlı olduğunu bir daha nümayiş etdirən
Azərbaycanın humanist və sülhsevər mövqeyinə baxmayaraq, İrəvan
yenidən təxribata əl atıb. Bununla da, Ermənistan sülhdə deyil, regionda
vəziyyətin gərgin olmasında maraqlı olduğunu nümayiş etdirib. Regionda
sülhün bərqərar olunması ehtimalına təhdid yaradan bütün təxribatlar
dünyada münaqişə ocaqlarının sayının artırılmasına xidmət edir.

Bütün hallarda güc amili öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Cari ilin 27
iyun tarixində Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcər rayonunda komando
hərbi hissəsinin açılışında deyib: “Bu gün dünyada güc amili ön
plandadır, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri işləmir.” Belə ki, 13
sentyabr tarixində yaşanmış insident bir daha onu göstərir ki, Prezident
İlham Əliyevin hərbi quruculuq istiqamətində atdığı addımlar müstəsna
əhəmiyyət daşıyır. Onu da vurğulayaq ki, yaşanmış hərbi insident
təsadüfi sayıla bilməz. Təxribatların təkrarlanması yeni müharibə
ehtimalını artırır. Bu səbəbdən ölkəmizdə yaşanan milli həmrəylik mühiti
strateji resurs kimi qorunmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
imzaladığı Fərmanla Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları
yaradılıb, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasını, dayanıqlı inkişafını
və məcburi köçkünlərin daimi yaşayış yerlərinə könüllü, təhlükəsiz və
ləyaqətli qayıdışını və reinteqrasiyasını təmin etmək Azərbaycan dövləti
qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir və bu, regionun sabitliyinə mühüm
töhfədir. Böyük Qayıdış ölkəmizin iqtisadi inkişafına dair əsas strateji
prioritetlərdən biri olaraq “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair
Milli Prioritetlər”də öz əksini tapıb. Azərbaycan dövləti qaçqın və məcburi
köçkün problemlərinin həlli sahəsində olduğu kimi, postmünaqişə
dövrünün reabilitasiyası və keçmiş məcburi köçkünlərin doğma
torpaqlarında reinteqrasiyası üzrə də dünyaya yeni nümunəvi bir model
təqdim edib.13 sentyabr tarixində baş vermiş və rəsmi İrəvanın digər
təxribatları bir daha onu göstərir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin
işğaldan azad olunmuş ərazilərə qaytarılması prosesində tələsmək
olmaz. Bu proses Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, planlı şəkildə
həyata keçirilməlidir. Mövcud istiqamətdəki planların ictimailəşdirilməsi
yeni hərbi təxribatların səbəbi ola bilər.

Göründüyü kimi, Ermənistanın təxribatlarının qarşısının alınması və
regionda dayanıqlı sülh şəraitinin yaranması üçün beynəlxalq birliyin
əməli addımlar atması çox vacibdir. Ali və ümumbəşəri dəyər olan sülhün
bərqərar olması üçün beynəlxalq təşkilatlar, habelə beynəlxalq
ictimaiyyət Ermənistanın təxribatları və revanşist cəhdlərini şiddətlə
qınamalıdır. Yeri gəlmişkən, 13 sentyabr tarixində baş vermiş təxribat bir
daha rəsmi İrəvan tərəfindən mina xəritələrinin Azərbaycana təhvil
verilməməsi məsələsini aktuallaşdırır. Xəritələrin verilməməsi
Ermənistanın hərbi hücumlarını asanlaşdırdığı halda, Azərbaycan üçün
əksinə, müdafiənin təşkilini əsaslı şəkildə çətinləşdirir. İşğaldan azad
olunmuş ərazilərdə basdırılmış minaların mövcudluğu mülki əhalinin
tələfatına səbəb olduğu üçün rəsmi İrəvan, eyni zamanda, terrorçu ölkə
kimi də tanınmalıdır. Dünya ictimaiyyəti və beynəlxalq təşkilatlar
Ermənistanı mina xəritələrini vermədiyinə görə qınamalı və rəsmi İrəvan
buna görə hüquqi məsuliyyət daşımalıdır.

Baş vermiş genişmiqyaslı hərbi təxribat onu göstərir ki, Ermənistan
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesini gündəmdən
çıxararaq sülh müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı aparılmış danışıqların
nəticələrini heçə endirməyə çalışır. Ermənistan təxribat törətməklə vaxt
uzatmaq və sülh sazişinin imzalanması prosesini pozmağa çalışır.  Sülh
müqaviləsinin alternativi olmadığını hələ də başa düşməyən Ermənistan
törətdiyi təxribatlara görə ağır cəzalanır, sarsıdıcı zərbələr alır və
alacaqdır. “Dəmir yumruq” yerindədir. 

The objective political truth is that the countries that support Armenia and
turn a blind eye to provocations are forces that do not want the development
of the region. The development of Azerbaijan and maintenance of political
stability in our country can ensure sustainable development of the entire
region. The provocations are aimed at preventing the economic and political
relevance of not only Azerbaijan, but the entire region in general. Military
provocations proved once again that the Armenian authorities are pursuing
a hypocritical policy. All other provocations by Armenia’s political-military
leadership are aimed at reducing Azerbaijan’s role in ensuring Europe's
energy security. Both Armenia and the forces supporting it should under-
stand that Azerbaijan will not compromise under any circumstances. The
provisions of the trilateral Declaration dated November 10, 2020 must be
implemented unconditionally and will certainly be implemented. If anyone
thinks that military provocations on the border will distract us from our strate-
gic goals, they are completely wrong. Throughout centuries the ordinary
Armenian people have been victims of this policy, and as a result of this pol-
icy Armenia has become a deadlocked state of the system of modern inter-
national relations. When instead of assessing the peace initiatives, the
enemy resorts to military adventure and revanchist provocation, they see
the iron fist of Azerbaijan. Armenia's another adventure has once again
shown that any step taken to change the new reality in the region opens way
for new tragedies for itself.

Armenia, which receives a crushing blow every time by causing provoca-
tions, has faced the same fate this time. On September 13, the large-scale
provocations committed by the Armenian armed forces in the direction of
Azerbaijan’s Kalbajar, Lachin, Dashkasan and Zangilan regions obviously
show that Yerevan has not given up its revanchist intentions. Armenia bears
legal responsibility for the large-scale provocations it has committed on the
border.

In order to prevent the provocation of the Armenian armed forces and mil-
itary threats against our country’s territory and sovereignty, and to ensure the
safety of our military personnel, including the civilians involved in infrastructure
works in the territory of Kalbajar and Lachin regions, the unique response of
the Azerbaijani Army units deployed in this direction lasted only 7 hours. As a
result of the operation, the long-term plans of the hostile country disappeared
like a soap bubble. The entire transport and communication system, very
important heights in that region were taken under control, and Armenia will not
be able to pose any real threat to Azerbaijan. Our soldiers and officers, who
were killed as a result of the recent large-scale military provocation of the
enemy, sacrificed their lives to defend our native land and to disrupt the
enemy's new plans of aggression. The Azerbaijani soldiers have demonstrat-
ed once again that they are capable of disrupting any step and provocation
against our motherland. May all our martyrs rest in peace and we wish soon-
est recovery to our veterans. The incident that took place on September 13
and other similar Armenian provocations indicate the exceptional importance
of maintaining the atmosphere of solidarity and political stability in the country.

Armenian’s next provocation against Azerbaijan is a gross violation of the
fundamental norms and principles of the international law, as well as the pro-
visions of the trilateral declarations signed by the leaders of Azerbaijan,
Armenia and the Russian Federation, and the agreements reached between
Azerbaijan and Armenia. These steps of Armenia run contrary to the ongoing
normalization and peace process.  

The issues agreed at the trilateral meeting in Brussels on August 31 cre-
ated hopes for peace in the South Caucasus. After those negotiations
Azerbaijan showed humanity and handed over 5 Armenian soldiers. Despite
the humanitarian and peace-loving position of Azerbaijan, which once again
demonstrated its interest in the establishment of peace in the region, Yerevan
resorted to provocation again. With this, Armenia showed that it is interested
in the tense situation in the region, not in peace. All provocations that threaten
the possibility of establishing peace in the region serve to increasing the num-
ber of conflict zones in the world.

In all cases, the power factor remains important. On June 27, this year,
President Ilham Aliyev said at the opening of the military commando base in
Kalbajar: “The power factor is at the forefront in the present-day world. The
norms and principles of international law do not work.” Thus, the incident that
happened on September 13 once again shows that the steps taken by
President Ilham Aliyev in the military sphere are of great importance. It should
be emphasized that the military incident cannot be considered accidental.
Repeat of provocations increases the possibility of a new war. Therefore, the
atmosphere of national solidarity experienced in our country should be protect-
ed as a strategic resource.

It should be noted that Karabakh and Eastern Zangazur economic
regions were established under the Decree signed by President of Azerbaijan
Ilham Aliyev and one of the main tasks of the Azerbaijani state is to ensure the
restoration and sustainable development of the liberated territories and the
voluntary, safe and dignified return and reintegration of the IDPs to their homes
and this is an important contribution to the regional stability. The Great Return
is reflected in “Azerbaijan 2030: National Priorities for socio-economic devel-
opment" as one of the top strategic priorities for the economic development of
our country. Just as regards the solution of problems of refugees and IDPs,
the Azerbaijani state presented a new model to the world in terms of rehabili-
tation in the post-conflict period and reintegration of former internally displaced
persons in their native lands. The incident that happened on September 13
and other provocations of Yerevan once again show that the process of return-
ing IDPs to the liberated territories should not be hastened. As President Ilham
Aliyev says, this process should be carried out in a planned manner. Making
public the plans can cause new military provocations. 

As seen, it is very important for the international community to take prac-
tical steps to prevent provocations by Armenia and create stable peace con-
ditions in the region. In order to establish peace, which is a universal value,
international organizations, as well as the international community, must
strongly condemn Armenia's provocations and revanchist attempts. By the
way, the provocation that happened on September 13 once again draws
attention to the issue of mine maps that Armenia refuses to hand over to
Azerbaijan. This facilitates Armenia’s military attacks, while fundamentally
complicates the organization of Azerbaijan’s defense. The mines planted in
the liberated territories cause death of civilians, therefore, Yerevan must also
be recognized as a terrorist country. The world community and international
organizations must condemn Armenia for not providing the mine maps, and
Yerevan must be held accountable for this. 

The large-scale military provocation shows that Armenia is trying to nullify
the results of the negotiations on peace agreement by distracting attention
from the process of border delimitation and demarcation. By creating provo-
cations Armenia is trying to protract and disrupt the process of signing the
peace agreement. Armenia, which still does not understand that there is no
alternative to the peace treaty, is severely punished for its provocations,
receives and will receive crushing blows. “The Iron Fist” is in place.

Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin ölkəsinin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstək -
lədiyini bildirdi və Azərbaycanın da Çinin ərazi bütövlüyünə
və suverenliyinə göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndir diyini
qeyd etdi. Sədr Si Cinpin bildirdi ki, dövlətlərin işlərinə
qarışmamaq vacib prinsipdir.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Çinin ərazi
bütövlüyünü və suverenliyini daim dəstəklədiyini, Çinin də
ölkəmizin ərazi bütövlüyünə birmənalı dəstəyini həmişə
yüksək qiymətləndirdiyini vurğuladı, buna görə Si Cinpinə
təşəkkürünü ifadə etdi. Azərbaycan Prezidenti xüsusilə qeyd
etdi ki, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq Azərbaycan
üçün də əsas prinsiplərdən biridir. Dövlətimizin başçısı
Azərbaycanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin
aliliyinin təmin olunmasını daim dəstəklədiyini diqqətə
çatdırdı, ölkəmizin 2019-cu ildən Qoşulmama Hərəkatının
sədri olaraq bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirdiyini
vurğuladı. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, ərazi bütövlüyü
beynəlxalq hüququn fundamental prinsipidir və buna
hamılıqla riayət etmək lazımdır.

Dövlətimizin başçısı humanitar sahədə əməkdaşlığın
tərkib hissəsi kimi şəhərlərarası əlaqələrin, tələbə
mübadiləsinin artırılmasının, həmçinin turizm sahəsində
əməkdaşlığın vacibliyini qeyd etdi. Azərbaycan Prezidenti
pandemiya tam başa çatdıqdan sonra ölkələrimiz arasında
turist mübadiləsinin COVID-19-dan əvvəlki səviyyəsinin
bərpa olunacağına əminliyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı
Çinin Azərbaycanın dostu və strateji tərəfdaşı olduğunu bir
daha ifadə etdi.

Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında iqtisadi-ticarət
əlaqələrinin inkişafı, ticarət dövriyyəsinin artırılması,
investisiyaların təşviqi, enerji, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat,
logistika, elektron ticarət, avtomobil daşımaları və digər
sahələrdə əməkdaşlıq üçün böyük perspektivlərin olduğu
vurğulandı, tələbə mübadiləsinin artırılmasının, ölkələrimizin
şəhərləri arasında birbaşa əlaqələrin qurulmasının vacibliyi
qeyd edildi.

Sonda dövlət başçıları əlaqələrimizin dərinləşdirilməsi və
daha da inkişafı üçün birgə səylərin bundan sonra da davam
etdiriləcəyini bildirdilər.

***
Sentyabrın 15-də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv

ölkələrin Sammitində iştirak edən dövlət başçıları
Səmərqənddə Konqres mərkəzinin həyətində ağac əkiblər.

***
Sentyabrın 16-da Səmərqənddə Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Pakistan İslam
Respublikasının Baş naziri Şahbaz Şərif ilə görüşü olub.

Görüşdə Prezident İlham Əliyev əlaqələrimizin
inkişafından məmnunluğunu ifadə etdi, Azərbaycanın və
Pakistanın daim bir-birinin yanında olduqlarını diqqətə
çatdırdı. Dövlətimizin başçısı 44 günlük Vətən
müharibəsində Pakistanın Azərbaycana göstərdiyi dəstəyin
yüksək qiymətləndirildiyini dedi. Prezident İlham Əliyev
Pakistanın Ermənistanın Azərbaycana qarşı otuzillik işğalı
dövründə bu dövlətlə diplomatik əlaqə qurmayan üç ölkədən
biri olduğunu və bunun xalqımız tərəfindən yüksək
qiymətləndirildiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı
ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Qoşulmama
Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində çox sıx
əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev
Pakistanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri kimi
Azərbaycanın təşəbbüslərinə verdiyi dəstəyi yüksək
qiymətləndirdiyini qeyd etdi.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan, Pakistan və Türkiyənin
üçtərəfli formatda da çox sıx əməkdaşlıq etdiyini vurğuladı.

Baş nazir Şahbaz Şərif bu görüşdən məmnunluğunu
ifadə etdi, Prezident Arif Alvinin salamlarını dövlətimizin
başçısına çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev Prezident Arif Alvinin salamlarına
görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Pakistan
Prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi.

Pakistanın Baş naziri Ermənistan silahlı qüvvələrinin
dövlət sərhədində törətdiyi genişmiqyaslı hərbi təxribatların
qarşısının alınması zamanı həlak olan şəhidlərimizlə bağlı
Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına başsağlığı
verdi. Baş nazir Şahbaz Şərif Pakistanda baş verən və
çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən daşqınlar zamanı
Prezident İlham Əliyevin göstərdiyi mənəvi, maddi və
dostluq dəstəyinin yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi.
"Pakistan və Azərbaycan bir bədəndə olan iki ürəkdir.
Azərbaycan ilə Pakistan arasında qardaşlıq və dostluq
əlaqələri var. Biz Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini
və ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə dəstəkləmişik və bundan
sonra da dəstəkləyəcəyik", - deyə Pakistanın Baş naziri
qeyd etdi.

Baş nazir Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi Pakistana
rəsmi səfərə dəvət etdi.

Prezident İlham Əliyev dəvəti məmnuniyyətlə qəbul
edərək, Pakistanın Baş nazirini ölkəmizə səfərə dəvət etdi.

Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Azərbaycan da Cəmmu
və Kəşmir məsələsində Pakistanın haqlı mövqeyini
dəstəkləyir və bu məsələdə Pakistan ilə həmrəydir.
Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində
Cəmmu və Kəşmir məsələsi üzrə kontakt qrupun üzvüdür.

Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında nəqliyyat, logistika,
kənd təsərrüfatı, energetika, investisiyaların təşviqi, iqtisadi-
ticari əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri ilə bağlı
müzakirələr aparıldı və aidiyyəti dövlət qurumlarına
tapşırıqlar verildi.

***
Sentyabrın 16-da Səmərqənddə Azərbaycan Respub -

lika  sının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşü olub. 

***
Sentyabrın 16-da Səmərqənddə Şanxay Əməkdaşlıq

Təşkilatına üzv ölkələrin Sammiti keçirilib.
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat

Mirziyoyev Sammitdə iştirak edən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi, digər ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarını qarşıladı.

Dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdirdilər.
Sonra Sammitin geniş tərkibdə iclası oldu.
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri, Özbəkistan

Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Sammitdə iştirak edən dövlət
və hökumət başçılarını salamladı və çıxış etdi.

Azərbaycan Prezidenti tədbirdə çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin
çıxışı

- Hörmətli Şavkat Miromonoviç.
Hörmətli dövlət və hökumət başçıları.
Xanımlar və cənablar.
İlk növbədə, məni Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə

görüşünə dəvət etdiyinə görə Özbəkistan Prezidenti Şavkat
Miromonoviç Mirziyoyevə minnətdarlığımı bildirmək
istərdim.

Bir neçə ay əvvəl mənim Özbəkistana çox uğurlu dövlət
səfərim olub və bu gün yenidən qardaş Özbəkistan
torpağında, qədim və gözəl Səmərqənd şəhərində olmaq-
dan məmnunam.

Qardaşım Şavkat Mirziyoyevin rəhbərliyi ilə Özbəkistan
son illər sürətli inkişaf və uğurlu islahatlar yolu keçib.

Mən həmkarlarıma Azərbaycanın tranzit və nəqliyyat-
logistika imkanları barədə məlumat vermək istərdim.

Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizləri kimi regional kommunikasiya layihələrinin işə
düşməsinə sanballı töhfələr verib.

Hazırda Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ildə 15
milyon ton yükaşırma qabiliyyətinə malikdir və bu, ildə 25
milyon tona qədər artırıla bilər.

Bu ilin ilk 7 ayında Azərbaycan ərazisindən keçən tranzit
50 faizə yaxın artıb.

Azərbaycan 52 gəmi ilə Xəzər dənizində ən böyük mülki
yük donanmasına malikdir. Bakı gəmiqayırma zavodu bütün
növ gəmilər istehsal edə bilir.

Son 20 ildə Azərbaycanda 19 min kilometr avtomobil
yolu, 1400 kilometr dəmir yolu tikilib və ya əsaslı təmir edilib.
Bu gün Azərbaycan 2020-ci il İkinci Qarabağ
müharibəsindəki Qələbədən sonra işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə minlərlə kilometr avtomobil yolu və yüzlərlə kilo-
metr dəmir yolu çəkir.

Azərbaycan 18 təyyarə ilə regionumuzda ən böyük mülki
hava yük donanmalarından birinə malikdir.

2024-cü ilin sonuna qədər ölkədə beynəlxalq hava
limanlarının ümumi sayı bugünkü 7-dən 9-a çatdırılacaq.

2020-ci ilin sonunda Qarabağ münaqişəsinin həlli
regionumuzda nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin
inkişafı üçün yeni imkanlar yaradıb. Zəngəzur dəhlizi
açıldıqdan sonra bu, region ölkələrinin nəqliyyat imkanlarını
daha da artıracaq və marşrut boyu yerləşən bütün ölkələr
üçün faydalı olacaqdır.

Azərbaycan Ermənistana ölkələrin bir-birinin suveren-
liyinin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasına
əsaslanan sülh müqaviləsi üçün beş əsas prinsip təqdim
edib. İndi biz ilkin şərtlər və süni ləngimələr olmadan sülh
sazişi layihəsi üzərində işə başlamalıyıq.

Lakin təəssüf ki, bu il sentyabrın 13-də Ermənistan
Azərbaycanla dövlət sərhədində genişmiqyaslı hərbi
təxribat törətmişdir. Azərbaycan silahlı qüvvələri bu
təxribatın qarşısını qətiyyətlə almışdır. Ermənistanın bu
təxribatı iki ölkə arasında normallaşdırma prosesinə böyük
bir zərbədir. Buna görə bütün məsuliyyət Ermənistanın
hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.

Hörmətli həmkarlar.
Bəzi aparıcı beynəlxalq təşkilatların səmərəsizliyi

narahatlıq doğurur. Bununla əlaqədar 1993-cü ildə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını
tələb edən dörd qətnaməsini qeyd etmək istərdim.
Təhlükəsizlik Şurasının bəzi qətnamələri bir neçə gün
ərzində yerinə yetirildiyi halda, bizim vəziyyətimizlə bağlı
qəbul olunmuş qətnamələr 27 il ərzində icra olunmamış
qaldı. Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini özü hərbi-siyasi
yolla həll edib və Təhlükəsizlik Şurasının yuxarıda qeyd olu-
nan qətnamələrinin icrasını təmin edib.

2019-cu ildən Azərbaycan 120 ölkəni birləşdirən, BMT-
dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisat olan
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edir. Bizim sədrliyimiz
yekdilliklə daha bir il - 2023-cü ilə qədər uzadılıb və bu,
ölkəmizə olan hörmətin və etimadın göstəricisidir.
Azərbaycan öz fəaliyyətini beynəlxalq hüquqa, ədalətə və
qlobal təhlükəsizliyə əsaslanaraq həyata keçirməkdə
davam edəcək.

Diqqətinizə görə sağ olun.
***

Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edən Özbəkistan
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev dedi: Məzmunlu çıxışınıza
görə sağ olun, hörmətli İlham Heydər oğlu. Sizin qeyd
etdiyiniz kimi, ilk növbədə nəqliyyat-kommunikasiya və iqti-
sadi-ticari sahələrdə Azərbaycan ilə regional əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi bizim üçün xüsusi maraq doğurur.

***
Sammitdə digər dövlət və hökumət başçıları da çıxış

etdilər.
Sonra təşkilati məsələlərə baxıldı, qərarlar qəbul olundu

və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Səmərqənd Bəyanna -
məsi imzalandı.

***
Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 2001-ci ildə

Qazaxıstan, Çin, Qırğızıstan, Rusiya, Özbəkistan və
Tacikistan tərəfindən Şanxayda təsis olunub.

Təşkilatın əsas məqsədləri üzv dövlətlər arasında
qarşılıqlı etimad və qonşuluq münasibətlərinin
gücləndirilməsi; siyasət, ticarət və iqtisadiyyat, elm və
texnologiya, mədəniyyət, o cümlədən təhsil, enerji,
nəqliyyat, turizm, ətraf mühitin qorunması və digər
sahələrdə effektiv əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi; regionda
sülh, təhlükəsizlik və sabitliyin əldə edilməsi üçün birgə
səylərin göstərilməsi, yeni siyasi və iqtisadi beynəlxalq
düzənin yaradılması üçün addımların atılmasından ibarətdir.

Azərbaycan hazırda ŞƏT-də dialoq tərəfdaşı statusuna
sahibdir. 2016-cı ildə Azərbaycan ilə ŞƏT arasında
əməkdaşlıq sahələrini əks etdirən memorandum imzalanıb.
ŞƏT ilə əməkdaşlıq istiqamətləri arasında təşkilatın ənənəvi
prioritet sahələri olan və Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edən terrorizm, ekstremizm və separatizm ilə
mübarizə, regional təhlükəsizliyin və sabitliyin təminatı
müəyyən ləşdirilib. Həmçinin ölkəmizin beynəlxalq müstə -
vidə mühüm rol oynadığı sivilizasiyalararası dialoq, multikul-
turalizm və tolerantlığın təşviqi sahələri də diqqət
mərkəzində olan məsələlərdəndir.

(ßââÿëè 1-úè ñÿù.)

 << Ïðåâ.

(ßââÿëè 1-úè ñÿù.)

“The Iron Fist” is in place 
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Sentyabrın 7-də Fövqəladə Hallar
Na zir liyin də nazir general-polkovnik
Kəmaləddin Heydərov və ekologiya
və təbii sərvətlər naziri Muxtar Baba -
yevin birgə iştirakı ilə meşə lərdə
yanğın təhlükəsizliyi məsələlə rinin
müzakirəsinə həsr olunmuş mü şa -
virə keçirilib.
Müşavirədə fövqəladə hallar nazirinin

müavini Tapdıq Əmiraslanov, ekologiya və
təbii sərvətlər nazirinin müavini Vüqar
Kərimov, hər iki nazirliyin aidiyyəti struktur
bölmə və qurumlarının rəhbər heyəti
iştirak edib.

Müşavirədə çıxış edən nazir
Kəmaləddin Heydərov keçirilən müşavi -
rənin əhəmiyyətinə toxunaraq, son dövr lər
ölkəmizdə baş vermiş meşə yanğınları və
onların səbəbləri barədə məlumat verib.
Nazir qeyd edib ki, qlobal iqlim dəyişikliyi
fonunda havaların uzun müddət isti, quraq
keçməsi və antropogen amillərin təsiri ilə
təəssüf ki, bu il də ölkəmizin müxtəlif
bölgələrində meşə yanğınları baş verdi.
Nazir xatırladıb ki, mürəkkəb relyefli dağlıq
ərazilərdə baş vermiş yanğınların
söndürülməsi əlavə çətinliklərlə müşayiət
olunsa da Fövqəladə Hallar Nazirliyi çox
sayda qüvvə və vasitələr səfərbər edərək,
əlaqədar qurumlarla əlaqəli şəkildə
yanğınların söndürülməsinə nail olunub.
Meşə yanğınları ilə kompleks mübari zənin
effektli təşkil edilməsi üçün aidiyyəti dövlət
orqanları arasında koordinasiyalı fəaliy -
yətin daha da gücləndirilməsinin əhə -

miyyətini vurğulayan nazir K.Heydərov
meşə yanğınlarının profilaktikası və
meşələrdə yanğın təhlükəsizliyinin təmin
edil məsi istiqamətində təkliflərin hazırla -
naraq müvafiq qaydada təqdim edilməsi
məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin nümayəndəsinin rəhbərliyi

altında hər iki nazirliyin əməkdaşlarından
ibarət birgə işçi qrupun yaradılmasını təklif
edib.

Sonra müşavirədə çıxış edən ekologiya
və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev
meşə yanğınları ilə mübarizənin səmərə -
liliyinin daha da artırılması üçün bu kimi

birgə məsləhətləşmələrin əhəmiyyətini
qeyd edib. O, rəhbərlik etdiyi nazirliyin
meşə yanğınlarının qarşısının alınması
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər
barədə ətraflı məlumat verib, ekoloji
tarazlığın qorunub saxlanılması məqsədilə
atılan addımlardan danışıb. Meşələrdə

yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
sahəsində qurumlararası birgə fəaliyyətin
genişləndirilməsi ilə daha yaxşı nəticələrin
əldə olunacağına əminliyini ifadə edən
nazir M.Babayev birgə işçi qrupun
yaradılması təklifini yüksək qiymətlən -
dirdiyini bildirib.

Daha sonra yay aylarında meşələrdə
baş vermiş yanğınlar və onların söndü -
rülməsi əməliyyatlarına dair FHN-in
Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin
rəisi daxili xidmət general-mayoru Füzuli
Əsədov, meşələrdə yanğın təhlükəsiz -
liyinin təmin edilməsi istiqamətində
aidiyyəti üzrə görülən tədbirlər barədə
Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəisi
daxili xidmət general-mayoru Hikmət
Abbasov çıxış ediblər.

Sonra FHN-in Rəqəmsal texnologiyalar
və innovasiyaların inkişafı Baş idarəsi
rəisinin birinci müavini Nicat Əliyev pilot
layihə olaraq tətbiqinə start verilmiş
fövqəladə halların intellektual idarəetmə
sisteminin meşə ərazilərində yanğın
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə
əlaqədar imkanları barədə təqdimat edib.

Sonda müşavirənin yekunu olaraq,
meşələrdə yanğın təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi istiqamətində kompleks təkliflərin
hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim
edilməsi məqsədilə Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsinin
rəhbərliyi ilə hər iki nazirliyin əməkdaş -
ların dan ibarət birgə işçi qrupun yara -
dılması barədə qərar qəbul olunub.

Fövqəladə Hallar Nazirliyində müşavirə keçirilib 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidmətinin Mina Əleyhinə Xüsusi
Təyinatlı Alayı işğaldan azad olunmuş əraziləri
minalardan və  partlamamış hərbi sursatlardan
təmizlənməsi əməliyyatlarını sürətli şəkildə
davam etdirir.
İşğaldan azad olunan ərazilərdə həyata keçirilən

minatəmizləmə əməliyyatları çərçivəsində FHN
tərəfindən görülən işlərlə tanışlıq üçün sentyabrın
14-də Ağdam rayonuna mediatur təşkil edilib.

Vətən müharibəsi bitdikdən sonra ərazilərin
minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan,
müharibənin partlamamış qalıqlardan təmizlənməsi
əməliyyatlarına müvafiq qurumların əməkdaşları ilə
yanaşı  Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidmətinin minaaxtaran-istehkamçı
qrupları da cəlb olunub. Əməliyyatlar təyin olunmuş
istiqamətlər üzrə, kənd və qəsəbələrdə, eləcə də
içməli su hövzələrinin kənar ərazilərində, su kanalları
boyunca aparılır. 

Əməkdaşlar ən müasir avadanlıqlarla təchiz
olunub və bu sahədə beynəlxalq kurslarda iştirak
edərək akkreditasiyadan keçiblər. Prosesə
istehkamçılarla bərabər xüsusi təlim keçmiş itlər
qoşulur. Ərazilərin partlamamış hərbi sursatlarla

(PHS) çirklənmə miqyası həddindən artıq geniş
olduğu üçün minaaxtaran itlərə ehtiyac yaranıb. Bu
itlər çox sayda minaları və partlayıcı maddələri
aşkarlama qabiliyyətinə malikdir.

Düşmən qadağan olunmuş üsullardan istifadə
etməklə, ərazilərin minalanması zamanı heç bir stan-
dart, norma gözləməyib və ərazilər çox ciddi şəkildə
minalanıb. Bütün bunlara baxmayaraq ərazilərdə
minatəmizləmə prosesi tam gücü ilə davam etdirilir.
Qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində müharibə qalıqları
ilə çirklənmiş ərazilər aidiyyəti qurumların əməkdaş -
ları ilə qarşılıqlı fəaliyyət prinsipləri əsasın da

təmizlənir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə qeyd
olunanlara paralel olaraq quruculuq işləri də sürətlə
davam etdirilir. 30 ildir doğma ata-baba yurdlarından
didərgin düşmüş məcburi köçkünlə rimizin, ərazilərə
səfər edəcək vətəndaşlarımızın tam təhlükəsiz
yaşaması üçün dövlət əlində olan bütün imkanlardan
istifadə edir ki, ərazilərdə heç bir maneə qalmasın. 

Bunun üçün bu gün bölgəyə yaxın ərazilərdə
məskunlaşmış vətəndaşlarımıza göstərdikləri səbr
və təmkinə görə, bu prosesdə dövlətimizin yanında
olduqlarına görə təşəkkürümüzü bildiririk. Quruculuq
işlərində iştirak edən şəxsləri, ərazilərdə ehtiyatlı
olmağa, müəyyən olunmuş, təmizlənmiş yollardan
istifadə etməyə, xüsusi işarələnmiş zolaqlardan
çıxmamağa çağırırıq. Təbii ki, qeyri-qanuni yollarla
da ərazilərə keçən və keçmək istəyərkən müəyyən
olunan vətəndaşlarımız da az deyil. Bir daha
müraciət edərək xahiş edirik ki, bu cür səfərlərdən
çəkinsinlər, qanunsuz yollarla ərazilərə keçməsinlər.
Mina və partlamamış hərbi sursatlar, əraziyə xas
olmayan şübhəli əşyalar, ərazinin minalı olmasını
göstərən amillər gördükdə dərhal Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin “112” qaynar xəttinə məlumat versinlər.
Partlayıcı qurğuların qurbanına çevrilməyək.

FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti
minatəmizləmə əməliyyatlarını davam etdirir

Sentyabrın 15-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Akademiyasında  “Bilik Günü” və yeni dərs ilinin
başlanması münasibətilə kursantlarla görüş keçiri -
lib.
Əvvəlcə, torpaqlarımızın azadlığı və ərazi bütövlüyü

uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan igid oğullarımızın əziz
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Himni ifa edilib.

Daha sonra tədbiri giriş sözü ilə açan Akademiyanın
rəisi general-mayor Baba Salayev yeni tədris ilinin
başlanması münasibətilə kursantları təbrik edib, onlara
uğurlar arzulayıb. O, bildirib ki, əsası ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş təhsil islahatları bu
gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi
altında müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə uğurla
inkişaf etdirilir.

B.Salayev bildirib ki, Akademiyada təhsil alan kursant-
lar bu ali təhsil ocağında fövqəladə halların qarşısının
alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində
zəngin bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. O, kursantlara
nümunəvi, nizam-intizamlı xidmət etmələrini, Vətənə,
xalqa və Hərbi anda sadiq olmağı, tədrisə məsuliyyətlə
yanaşmağı, komandir-rəis heyətinin əmr və tapşırıqlarını
dəqiq və vaxtında yerinə yetirmələrini tövsiyə edib.

General-mayor Baba Salayev, həmçinin diqqətə
çatdırıb ki, Akademiyada peşəkar kadrların yetişdirilməsi
və kursantların asudə vaxtlarından səmərəli istifadəsi
üçün hər cür şərait yaradılıb. Tədris prosesi ilə yanaşı,
gənclərin intellektual səviyyələrinin və fiziki hazırlıqlarının
artırılması istiqamətində də məqsədyönlü fəaliyyət planı
tətbiq edilir.

Digər çıxış edənlər də yeni tədris ilinin başlanması
münasibətilə kursantlara təbriklərini və xoş arzularını
çatdırıb, onlara təhsillərində uğurlar arzulayıblar.

FHN-in Akademiyasında 
15 sentyabr – Bilik Günü

münasibətilə görüş keçirilib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq,
ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini
davam etdirir.
Bu çərçivədə, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin

əməkdaşları tərəfindən aparılan monitorinqlər zamanı
Göygöl rayonu, Tülallar kənd sakinləri Zahir Məşdi oğlu
Məmmədov və Eşqin Razəddin oğlu Haqverdiyevə
məxsus həyətyanı sahələrdə qeyri-qanuni yolla ağac

kömürü istehsal edən ocaqxanalar aşkar olunub.
Sıx meşə ilə sərhəddə qanunsuz fəaliyyətlə məşğul

olan işbazlar tərəfindən kustar üsülla düzəldilmiş, heç
bir yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə cavab
verməyən ocaqxanaların yaşayış massivində,
həmçinin meşə ərazisinin yaxınlığında istismar
edilməsi yanğın təhlükəsini yaratmaqla, baş verə
biləcək yanğının qısa zamanda geniş əraziyə
yayılması, eləcə də təbiətə, insan həyatı və
sağlamlığına təhlükə riskinə səbəb olur.

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə qanunveri-
ciliyin tələblərinə zidd olaraq ağac kömürü istehsal
etmək üçün xüsusi ocaqxanalar təşkil edən Zahir
Məşdi oğlu Məmmədov və Eşqin Razəddin oğlu
Haqverdiyev barəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətində fakt rəsmiləşdirilib
və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq
tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına
rəsmi müraciətlər edilib.

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti qanunsuz çalışan ocaqxanaların fəaliyyətini dayandırıb
“Gecə vaxtı nəqliyyat qəzaları zamanı

zərərçəkmişlərin xilas edilməsi”
mövzusunda praktiki gecə təlimi

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional
Mərkəzi “Gecə vaxtı nəqliyyat qəzaları zamanı
zərərçəkmişlərin xilas edilməsi” mövzusunda
praktiki gecə təlimi keçirib.
Təlim Regional Mərkəzin şəxsi heyətinin döyüş və

peşə hazırlığı səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi,
müxtəlif ekstremal şəraitlərdə, o cümlədən gecə vaxtı baş
verən fövqəladə hallara çevik reaksiya vərdişlərinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçirilib.

Praktiki təlim zamanı xilasedicilər xüsusi xilasetmə alət
və avadanlıqlarından istifadə etməklə şərti avtomobil
qəzası zamanı avtomobillərdə “sıxılı vəziyyətdə qalmış
zərərçəkmişləri xilas ediblər”.

Uğurla icra edilən təlimdən sonra əldə edilmiş nəticələr
təhlil olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.
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7-9 sentyabr tarixlərində Fövqəladə Hallar
Nazirliyi İdman-sağlamlıq klubunun və FHN
işçilərinin Həmkarlar İttifaqının birgə təşkilat -
çılığı ilə Qəbələ rayonunun meşə zolağında
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumları
arasında səmti müəyyənetmə idman növü üzrə
çempionat keçirilib.
Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının 30 illiyi nə

həsr olunmuş çempionatda Nazirliyin müxtəlif qu rum -
larını təmsil edən 17 komandadan 80-ə yaxın id mançı
iştirak edib. İki gün davam edən yarışda Nazirliyin
qurumlarının əməkdaşları komanda və şəxsi birincilik
üzrə öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.

Çempionatda FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə
Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin
komandası birinci, Mülki müdafiə qoşunlarının komandası ikinci, Dövlət Yanğından Mühafizə

Xidmətinin komandası isə üçüncü yeri tutub. Bundan
əlavə, qızlar arasında şəxsi yarışlarda Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidmətinin əməkdaşları Sima Səfərova
birin ci, Kəmalə Qəhrəmanova  ikinci,  Mülki müdafiə
qoşunlarının əməkdaşı Fəridə Hüseynzadə isə
üçüncü yerə çıxıb. Kişilərin yarışında isə Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin Akademiyasının kursantı Rufulla
Fətullayev birinci, Şimal-qərb Regional Mərkəzinin
əməkdaşı Fərid Əhmədov ikinci, Şimal Regional
Mərkəzinin əməkdaşı Erkin Mədətov üçüncü yerə
layiq görülüb.

Yarışın bağlanış mərasimində Fövqəladə Hallar
Nazirliyi İdman-sağlamlıq klubunun rəisi polkovnik
Füzuli Musayev, FHN işçilərinin Həmkarlar İttifaqının
sədri Mehman İsmayılov ölkəmizdə idmanın inkişafı
istiqamətində görülən işlərdən, yarışın əhəmiyyətin -
dən, eyni zamanda FHN əməkdaşlarının idman
uğurlarından danışıb, qalibləri təbrik ediblər.  

Sonda çempionatın qaliblərinə kubok, medal,
diplom və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub.

FHN-in qurumları arasında səmti müəyyənetmə
idman növü üzrə çempionat keçirilib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regio -
nal Mərkəzi tərəfindən Xızı rayon hərbiləşdiril -
məmiş ərazi mülki müdafiə qüvvələri ilə
xəbərdarlıq və toplanış üzrə nümunəvi mülki
müdafiə məşqi keçirilib. 
“Fövqəladə hadisələr zamanı hərbiləşdirilməmiş

ərazi mülki müdafiə dəstələrinin xəbərdarlıq toplanışı
siqnalı üzrə fəaliyyəti” mövzusunda keçirilən tədbirə
FHN Sumqayıt Regional Mərkəzinin aidiyyəti struktur
bölmələri, Xızı Rayon İcra Hakimiyyətinin Mülki

müdafiə qərargahı və Fövqəladə Hallar Komissiyası,
ərazi mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyəti cəlb
olunub.

Məşqin keçirilməsində məqsəd ərazi mülki
müdafiə qüvvələrinin fövqəladə hallara operativ
reaksiyavermə hazırlığı səviyyəsinin yoxlanılması və
böhran vəziyyətlərində birgə fəaliyyətlərin uzlaşdırıl -
ması, komandir-rəis heyətinin idarəetmə üzrə bilik və
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, şəxsi heyətə
xəbərdarlıq toplanışı üzrə əməli vərdişlərin

aşılanması olub.
Tədbir zamanı hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki

müdafiə dəstələrinin fövqəladə hal barədə xəbərdar
edilməsi, xəbərdarlıq toplanışı siqnalı ilə qaldırılması,
toplanma məntəqəsinə yürüş, toplanış və
idarəetmənin təşkili üzrə fəaliyyətləri yoxlanılıb,
həmçinin funksional vəzifələrlə bağlı məruzələr
dinlənilib.

Sonda məşqin təhlili aparılaraq çatışmazlıqlar
diqqətə çatdırılıb, müvafiq tapşırıqlar verilib.

FHN-in Sumqayıt Regional Mərkəzi nümunəvi mülki müdafiə məşqi keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin
Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nazarəti
Dövlət Agentliyinin Azərbaycan Dövlət Əməyin
Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-
Tədqiqat İnstitutu (AzDƏMTTETİ) və “National
Examination Board for Occupational Safety
and Health” (Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlam -
 lığı üzrə Milli İmtahan Şurası – NEBOSH)
təşkilatı arasında Strateji Tərəfdaşlığa dair
Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

Memorandum AzDƏMTTETİ-nin direktoru Məm -
məd Bağır-zadə və NEBOSH-un Birləşmiş Krallıq və
Avrasiya üzrə biznes inkişafı meneceri Christian
Hopper tərəfindən imzalanıb.

AzDƏMTTETİ və NEBOSH arasında imzalanan
Strateji Tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu iki
qurum arasında bərabərlik və qarşılıqlı fayda
prinsipləri nəzərə alınmaqla, bilik və təcrübə
mübadiləsi, birgə təlim və seminarların təşkili yolu ilə
potensialın gücləndirilməsi, habelə müvafiq
funksiyalar üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi
məqsədini daşıyır. Bunun həyata keçirilməsi üçün
tərəflərin nümayəndələrindən ibarət birgə işçi qrupu-
nun yaradılması qərara alınıb.

Bundan əlavə, Memorandumun imzalanma
mərasimində NEBOSH kvalifikasiya təlimlərinin və
imtahanın Azərbaycan dilində təşkili məsələsi də
müzakirə edilib.

Qeyd edək ki, NEBOSH sağlamlıq, təhlükəsizlik və
ətraf mühit üzrə kvalifikasiyalar təqdim edən aparıcı
qlobal təşkilatdır. Belə ki, təşkilat tərəfindən təqdim
edilən və beynəlxalq səviyyədə qəbul olunan kvali-
fikasiyalar iş yerində bütün səviyyələrdə əməyin
mühafizəsi və ətraf mühit üzrə mütəxəssislərin, eləcə
də fərdlərin səriştəsini artırmağa kömək edir.
Fəaliyyətə başladığı 1979-cu ildən bəri dünyada
400.000-dən çox mütəxəssis NEBOSH kvalifikasiya -
larını qazanıb.

FHN-in elmi-tədqiqat institutu və
NEBOSH təşkilatı arasında Anlaşma

Memorandumu imzalanıb 14-15 sentyabr tarixlərində Fövqəladə Hallar
Nazirliyi Baş əməliyyat idarəsinin təşkilatçılığı ilə
Şimal-qərb Regional Mərkəzinin və onun əhatə
etdiyi ərazidə yerləşən FHN-in yerli qurumlarının
struktur bölmələri ilə  birgə qərargah məşqi
keçirilib.

Məşqin keçirilməsində əsas məqsəd FHN-in
Şimal-qərb regionunda əməliyyat şəraitinin daim
nəzarətdə saxlanılması, baş verə biləcək fövqəladə
hadisələr zamanı çevik və operativ qərarların qəbul
olunması, əhalinin vaxtında xəbərdar edilməsi, eləcə
də ərazidə fəaliyyət göstərən qurumların fəaliyyətinin
koordinasiyasının daha da yaxşılaşdırılması olub.

Məşqin gedişində əsas diqqət fövqəladə hallar

zaman qarşılıqlı fəaliyyət və əməliyyat tədbirlərinin
reallığının yoxlanılmasına, Regional Mərkəz və
Nazirliyin digər qurumlarının struktur bölmələri ilə
birgə fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsinə,
idarəetmə sahəsində məşq iştirakçılarının bilik və
bacarıqlarının artırılmasına yönəlib.

Birgə qərargah məşqi zamanı onlayın videokon-
frans formasında məşq iştirakçıları ilə metodiki
toplanışlar keçirilib, həmçinin verilən əməliyyat
tapşırıqların yerinə yetirilməsinə dair hesabatlar
dinlənilb.

Məşqin sonunda əldə olunmuş nəticələr müzakirə
olunub, suallar cavablandırılıb.

FHN Şimal-qərb Regional Mərkəzinin
Maarifləndirmə sektoru        

Məşqin gedişində fövqəladə hallar zamanı qarşılıqlı
fəaliyyət və əməliyyat tədbirlərinin reallığı yoxlanılıb

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti
Xidməti tərəfindən yanğını

törədən şəxs müəyyən olunub 
26 avqust 2022-ci il tarixində Saatlı rayonu,
Nəsimikənd kəndində Bayraqdarov Bahadur
Zeyni oğluna məxsus təsərrüfat obyektində
yanğın hadisəsi olub. Hadisə nəticəsində
həmin şəxsə məxsus mişar daşından inşa
olunmuş ümumi sahəsi 150m² olan təsərrüfat
obyekti və 1000 ədəd ot bağlaması yanaraq
yararsız hala düşüb. Yanğınsöndürənlər
tərəfindən yanğın söndürülərək ətraf tikililərə
keçməsinin qarşısı alınıb. 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın

Nəzarəti Xidməti tərəfindən keçirilən tədbirlər
nəticəsində yanğının 1974-cü il təvəllüdlü Səfərov
Kamil Kamal oğlu tərəfindən törədildiyi müəyyən
edilib və o, hadisəni törətdiyini etiraf edib.

Yanğının baş verməsində təqsirkar şəxs Səfərov
Kamil Kamal oğlu barəsində inzibati xəta haqqında
protokol tərtib olunub.

Maarifləndirmə tədbirləri
davam etdirilir

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı Regional
Mərkəzi Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında “Föv -
qəladə hallarla bağlı davranış qaydaları” mövzu -
sunda maarifləndirmə tədbiri keçirib.
FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaş -

larının iştirakı ilə keçirilən tədbirdə məqsəd baş verə
biləcək təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrlə
bağlı zəruri davranış qaydaları barədə vətəndaşlara
müvafiq biliklərin verilməsi olub.

Tədbirdə fövqəladə halların təsnifatı, ölkəmiz üçün
xarakterik olan fövqəladə hallar, o cümlədən yanğınların
baş vermə səbəbləri və bu zaman zəruri davranış
qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib, “112” qaynar tele-
fon xəttinin təyinatı izah olunub, ilkin yanğınsöndürmə
vasitələrindən istifadə qaydaları əyani şəkildə nümayiş
etdirilib.

İnteraktiv formada keçirilən tədbirlər zamanı suallar
ətraflı cavablandırılıb.

FHN Bakı Regional Mərkəzinin
Maarifləndirmə sektoru

***
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional
Mərkəzi Sumqayıt Tibb Mərkəzinin 2 nömrəli
Xəstəxanasının Poliklinika Şöbəsində “Fövqəladə
hallarla bağlı davranış qaydaları” mövzusunda
maarifləndirmə tədbiri keçirib.
Tədbirin keçirilməsində məqsəd səhiyyə müəssisə -

lərin də baş verə biləcək yanğın və ya partlayış
hadisələrinin qarşısının alınması məqsədilə profilaktik
tədbirlərin görülməsi, səhiyyə işçilərinin fövqəladə hallarla
bağlı davranış qaydaları və mülki müdafiə sahəsində
biliklərinin artırılmasına nail olmaqdır.

Tədbirdə Sumqayıt Regional Mərkəzinin, Sumqayıt
Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinin əməkdaşları,
xəstəxananın həkim və tibb heyəti iştirak edib.

Tədbirdə “Fövqəladə halların təsnifatı”, “Zəlzələ
zamanı necə davranmalı?”, “Torpaq sürüşməsi zamanı
davranış qaydaları”, “Məişətdə yanğın zamanı davranış
qaydaları”, “Odsöndürən balonlardan istifadə”, “Meşədə
yanğın təhlükəsizliyi qaydaları”, “Dəm qazı” və “112” qay-
nar xətti” mövzularında çıxışlar edilib, mövzulara aid
videoçarxlar nümayiş olunub. 

Sonda suallar cavablandırılıb və maarifləndirmə xarak-
terli təbliğat materialları, yaddaş kitabçaları, bukletlər
paylanılıb.

***
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal-qərb Regional
Mərkəzi Şimal-qərb Regional Dövlət Yanğın
Nəzarəti İdarəsi ilə birgə Ağsu rayon Suvarma
Sistemləri İdarəsində və Ağsu Mərkəzi rayon
Xəstəxanasında “Fövqəladə hallarla bağlı davranış
qaydaları”  mövzusunda maarifləndirmə tədbiri
keçirib. 
Tədbirdə “Fövqəladə hallar barədə ümumi məlumat”,

“Zəlzələ”, “Sel və daşqın”, “Meşələrdə və məişətdə yanğın
təhlükəsizliyi”, “İlkin yanğınsöndürmə vasitələrindən
istifadə qaydaları” və “112 qaynar xətti”  haqqında geniş
məlumatlar verilib. Mövzular video və slaydlar vasitəsilə
müşayiət olunub. 

Sonda iştirakçıları mövzulara dair maraqlandıran sual-
lar cavablandırılıb.

FHN Şimal-qərb Regional Mərkəzinin
Maarifləndirmə sektoru              

***
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Muğan Regional
Mərkəzi Salyan rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkə -
zində “Fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları”
mövzusunda maarifləndirmə tədbiri keçirib.
Tədbirdə FHN-in Muğan Regional Mərkəzinin

əməkdaşları və idarənin işçiləri iştirak edib.
Tədbirdə təbii və texnogen xarakterli fövqəladə

hadisələr zamanı düzgün davranış, ilkin yanğınsöndürmə
avadanlıqları və fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə
qaydaları, dəm qazı təhlükəsinin qarşısının alınması
üsulları və “112” qaynar xətti haqqında məlumat verilib.

Daha sonra idarənin təxliyə planlarının düzgün
hazırlanmasının, ehtiyat çıxış qapılarının və zirzəmilərin
daim istifadəyə yararlı vəziyyətdə saxlanılmasının vacibliyi
diqqətə çatdırılıb.

Tədbirdə yanğın və texniki təhlükəsizlik tədbirlərinə
əməl edilməsinə nəzarətin artırılması, işçilərin ilkin
yanğınsöndürmə vasitələri ilə təchiz olunmasına dair
tələblər barədə də tövsiyələr verilib.
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