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Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev, bi rin ci xa nım Meh-
ri ban Əli ye va, Tür ki yə Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan 
və xa nı mı Əmi nə Ər do ğan Zə fər pa ra-
dın da iş ti rak edib lər.

“Də mir yum ruq” əmə liy ya tın da - 
Azər bay ca nın Və tən mü ha ri bə sin də 
möh tə şəm Qə lə bə yə həsr olun muş Zə-
fər pa ra dı na mü da fi ə na zi ri nin müavi-
ni, “Zə fər” or den li ge ne ral-ley te nant 
Kə rim Və li yev ko man dan lıq edib.

Pa rad da 3000 nə fər dən ar tıq şəx-
si he yə tin, 150-dək hər bi tex ni ka nın, 
o cüm lə dən si lah lan ma ya ye ni qə bul 
edil miş müasir hər bi tex ni ka nın, ra ket 
və ar til le ri ya qur ğu la rı nın, ha va hü cu-
mun dan mü da fi ə sis tem lə ri nin, elə cə 
də hər bi gə mi və ka ter lə rin nü ma yi şi 
olub. Pa rad da, həm çi nin Və tən mü ha-
ri bə si za ma nı Azər bay can Or du su nun 
dar ma da ğın et di yi düş mən dən ələ ke-
çir di yi hər bi qə ni mət lə rin bir qis mi də 
nü ma yiş et di ri lib.

Mü da fi ə na zi ri ge ne ral-pol kov nik 
Za kir Hə sə nov Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti, Si lah lı Qüv və lə rin 
Mü zəff  ər Ali Baş Ko man da nı İl ham 
Əli ye və və Tür ki yə Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğa na ra-
port ve rib.

Döv lət baş çı la rı əs gər lə ri sa lam-
la yıb.  Hər bi or kestr Azər bay ca-
nın və Tür ki yə nin döv lət himn lə ri ni 

səsləndirib.
Və tən mü ha ri bə sin də hə lak ol muş 

şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si bir də qi qə-
lik sü kut la yad edi lib.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti, Si lah lı Qüv və lə rin Ali Baş Ko-
man da nı İl ham Əli yev pa rad da çı xış 
edib. Döv lət baş çı sı bil di rib ki, bu gün 
ta ri xi bir gün dür. Azad lıq mey da nın da 
Zə fər pa ra dı ke çi ri lir. Tür ki yə dən gəl-
miş bö yük nü ma yən də he yə ti nin, türk 
əs gər və za bit lə ri nin iş ti ra kı bi zim bir-
li yi mi zi, dost lu ğu mu zu və qar daş lı ğı-
mı zı gös tə rir:

- Və tən mü ha ri bə si nin ilk gün lə-
rin dən, da ha doğ ru su, ilk saat la rın dan 
biz Tür ki yə nin dəs tə yi ni hiss edir dik. 
Tür ki yə nin Cüm hur baş qa nı Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan ilk saat lar dan Azər-

bay ca nın haqq işi nə öz dəs tə yi ni ver di. 
Onun açıq, bir mə na lı və sərt açıq la ma-
la rı Azər bay can xal qı nı çox se vin dir di. 
Mə nim qar da şım de miş dir ki, bu mü-
ha ri bə də Azər bay can haq lı dır, de miş-
dir ki, Azər bay can tək de yil və Tür ki yə 
hər za man Azər bay ca nın ya nın da dır. 
Bu, bir li yi mi zin, qar daş lı ğı mı zın tə-
za hü rü dür. Tür ki yə nin Azər bay ca na 
ver di yi si ya si və mə nə vi dəs tək hər bir 
Azər bay can və tən da şı nı qü rur lan dı rır, 
se vin di rir. Bu gün biz bir lik də Zə fər 
pa ra dın da iş ti rak edər kən, bir da ha bi-
zim bir li yi mi zi həm xalq la rı mı za, ey ni 
za man da, bü tün dün ya ya gös tə ri rik.

Azər bay can 44 gün ər zin də par laq 
qə lə bə qa za na raq Er mə nis ta nı məğ lub 
et di, iş ğa la son qoy du. Bu 44 gü nün hər 
gü nü bi zim şan lı ta ri xi miz dir. Hər gün 
Azər bay can Or du su irə li ge dir di, hər 
gün ye ni şə hər lər, kənd lər, qə sə bə lər, 
yük sək lik lər azad edi lir di. Azər bay can 
əs gə ri, Azər bay can za bi ti bir amal la 
vu ru şur du ki, bu iş ğa la son qo yul sun, 
bu haq sız lı ğa son qo yul sun, əda lət zə-
fər çal sın, ta ri xi əda lət zə fər çal sın və 
bu na nail ol duq.
İn di isə bi zim üçün ye ni dövr baş-

la yır - qu ru cu luq döv rü. Mən fur düş-
mən iş ğal edil miş bü tün tor paq la rı yer-
lə-yek san edib. Bu mə lu mat ar tıq hər 
kəs də var, vi deogö rün tü lər var. Azad 
edil miş əra zi lə rə mə nim sə fər lə rim bu-
nu gös tə rir. Bü tün bi na lar, bü tün ta ri xi 
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abi də lər, məs cid lər, qə bir lər, mə zar lıq-
lar mən fur düş mən tə rə fi n dən da ğı dı-
lıb. Biz on la rın ha mı sı nı bər pa edə cə-
yik. Ar tıq bər pa iş lə ri baş lan mış dır. 

Azər bay can xal qı öz bö yük lü yü-
nü gös tər di, yük sək mə nə vi ru hu nu 
gös tər di. Bu Qə lə bə nin sə bəb ka rı da 
Azər bay can xal qı dır. Biz bir lik, ira də, 
əzm kar lıq, mil li ruh gös tə rə rək ta ri xi 
mis si ya mı zı ye ri nə ye tir dik. Bun dan 
son ra Azər bay can yal nız in ki şaf edə-
cək. Bi zim azad edil miş tor paq la ra 
bun dan son ra hə yat qa yı da caq. Mən 
de mi şəm ki, bi zim hər bi ri miz bu iş də 
fəal ol ma lı yıq. Biz düş mən tə rə fi n dən 
da ğı dıl mış şə hər və kənd lə ri mi zi bir-
lik də bər pa edə cə yik. Bi zim ira də miz 
də var, im kan la rı mız da var.

Tür ki yə Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan çı xış edə-
rək bil di rib ki, Tür ki yə Azər bay ca nın 
apar dı ğı mü ba ri zə yə ilk gün lər dən 
bü tün qu rum və təş ki lat la rı ilə dəs tək 
ver miş, bü tün im kan la rı ilə azər bay-
can lı qar daş la rı nın ya nın da ol muş dur. 
Tür ki yə ola raq Azər bay can ilə mü na si-
bət lə ri miz də özü mü zə hər za man bö-
yük li der Hey dər Əli ye vin “Bir mil lət, 
iki döv lət” şüarı nı rəh bər tut duq. Qa zi 
Mus ta fa Ka mal Ata tür kün də qiq ifa də-
si ilə Azər bay ca nın kə də ri ni kə də ri miz, 
se vin ci ni se vin ci miz bil dik. Bu an la yış-
la Qa ra ba ğı otuz il bo yun ca si nə miz-
də ya ra et dik. Bu gün də bu ya ra nın 

sa ğal ma sı nın se vin ci ni pay laş maq, bu 
şan lı zə fə ri bir lik də qeyd et mək üçün 
ara nız da yıq.

Azər bay ca nın tor paq la rı nı iş ğal dan 
azad et mə si heç də mü ba ri zə nin ba şa 
çat ma sı de mək de yil dir. Bu gü nə qə dər 
si ya si və hər bi sa hə lər də da vam et di ri-
lən mü ba ri zə bun dan son ra çox fərq li 
cəb hə lər də da vam edə cək dir. Otuz il-
lik iş ğal müd də tin də şə hər lər tar mar 
edil miş, bü tün kənd lər yer lə-yek san 
olun muş, mə zar lıq lar be lə da ğı dıl mış-
dır. Məs cid lər da ğı dıl mış, mi na rə lər 
ey ni lə tar mar ol muş dur. Er mə ni lər 
hər şe yi məhv et dik lə ri ki mi, ta ri xi və 
mə də ni abi də lə ri də, tə bii sər vət lə ri də 
qa rət et di lər. Bü tün bu zi ya nın he sa bı 
so rul ma lı dır.

Mü ha ri bə za ma nı Gən cə, Tər tər, 
Ağ dam, Bər də, Ağ ca bə di ki mi Azər-
bay can tor paq la rı da hə də fə alın mış-
dır. Yüz mə sum mül ki şəxs şə hid edi-
lib, ana lar ba la sız, uşaq lar ata sız-ana sız 
qal mış dır. Hü cum lar nə ti cə sin də 416 
qar da şı mız da ya ra lan mış dır. Mü ha-
ri bə qa nun la rı ko bud şə kil də po zu-
lub, in san lıq şə rə fi  ayaq lar al tı na atı lıb. 
Bun la rı gör məz li yə vu ran la rın göz lə ri 
ki mi vic dan la rı da kor ol muş dur. Hər 
məc ra da bu nun he sa bı nı sor ma lı yıq.

Mü ba riz İb ra hi mo vun ru hu nun 
şad ol du ğu gün dür. Bu gün ha mı mız 
üçün, bü tün türk dün ya sı üçün zə fər 
və qü rur gü nü dür.

Rəb bi mə biz lə rə bu gün lə ri ya şat dı-
ğı üçün son suz şü kür edi rəm. Bu gün 
bu ra da bü tün qəl bim lə bir da ha tək rar-
la maq is tə yi rəm: Qa ra bağ Azər bay can-
dır! Qa ra bağ ar tıq Ana Və tə ni nə qo vuş-
muş, otuz il lik həs rət so na çat mış dır. 
Tür ki yə və Azər bay can ola raq bun dan 
son ra kı hə də fi  miz bu tor paq la rı da ha 
abad, da ha in ki şaf et miş, uşaq la rı mı-
zın da ha yax şı ya şa ya ca ğı bir ye rə çe-
vir mək üçün mü ba ri zə apar maq dır. 
Tür ki yə və Azər bay can kü rək-kü rə yə 
ver dik cə Al la hın iz ni ilə çə tin lik lə rin 
öh də sin dən gəl mə yə, uğur dan-uğu ra 
çat ma ğa da vam edə cək dir. Al lah kö-
mə yi miz ol sun!

(Davamı 4-cü səhifədə)
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(Əvvəli 3-cü səhifədə)

Döv lət baş çı la rı nın çı xış la rın dan 
son ra Zə fər pa ra dı baş la yıb. Si lah lı 
Qüv və lə ri mi zin şəx si he yə ti Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Döv lət bay ra ğı və 
şan lı hərb ta ri xi mi zə qı zıl hərfl  ər lə ya-
zıl mış 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nin 
Zə fər bay ra ğı al tın da tri bu na ya doğ ru 
irə li lə yib. Döv lət bay ra ğı və Zə fər bay-
ra ğı nın ar dın ca Azər bay can Or du su-
nun qo şun növ lə ri nin bay raq la rı Azad-
lıq mey da nı na gə ti ri lib.

Və tən Mü ha ri bə si Qəh rə ma nı ge ne-
ral-ma yor Zaur Məm mə do vun baş çı lıq 
et di yi dö yüş bay raq dar la rı qru pu Bö-
yük Qə lə bə nin qa za nıl ma sın da müs-
təs na xid mət lə ri olan hər bi his sə lə rin 
dö yüş bay raq la rı nı Azad lıq mey da nı-
na gə ti rib.

Son ra Və tən mü ha ri bə sin də mü-
qəd dəs dö yüş lər də əsl qəh rə man lıq, 
şü caət, rə şa dət və yük sək pe şə kar-
lıq nü mu nə lə ri gös tə rə rək xal qı mı za 
Bö yük Qə lə bə nin se vin ci ni ya şa dan 
Mü da fi ə Na zir li yi nin Xü su si Tə yi nat-
lı Qüv və lə ri nin hər bi qul luq çu la rı tri-
bu na nın önün dən ke çib. Üç ko lon dan 
iba rət pa rad he yə ti nə Xü su si Tə yi nat lı 
Qüv və lə rin ko man da nı, Və tən Mü ha-
ri bə si Qəh rə ma nı ge ne ral-ley te nant 
Hik mət Mir zə yev baş çı lıq edib.

Ar dın ca Hər bi Də niz Qüv və lə ri nin 
də niz pi ya da la rı bi rin ci də rə cə li ka pi-
tan Zaur Qu li ye vin baş çı lı ğı ilə tri bu na 
önün dən ke çib lər.

Son ra Xa ri ci Kəş fi y yat Xid mə ti nin 
və Döv lət Təh lü kə siz li yi Xid mə ti nin 
əmək daş la rın dan iba rət pa rad he yət-
lə ri tri bu na nın önün dən ad dım la yıb-
lar. Döv lət Təh lü kə siz li yi Xid mə ti nin 

pa rad he yə ti nə ge ne ral-ma yor Röv şən 
Mux ta rov baş çı lıq edib. 

Da ha son ra pol kov nik Səid İsa ye-
vin baş çı lı ğı ilə Əla hid də Ümum qo şun 
Or du nun xü su si tə yi nat lı la rı, pol kov-
nik Ta leh Mə şə di ye vin rəh bər li yi ilə 
Bi rin ci Or du Kor pu su nun dö yüş çü-
lə ri, pol kov nik Ne mət Mü se yi bo vun 
baş çı lı ğı ilə İkin ci Or du Kor pu su nun, 
pol kov nik-ley te nant Kam ran Ağa ba-
la ye vin rəh bər li yi ilə Üçün cü Or du 
Kor pu su nun, pol kov nik İl ham Məm-
mə do vun baş çı lı ğı ilə Dör dün cü Or du 
Kor pu su nun və pol kov nik-ley te nant 
Də ya nət Müs lü mo vun rəh bər li yi ilə 
Al tın cı Or du Kor pu su nun hər bi qul-
luq çu la rı tri bu na önün dən keç di lər.

Ra ket və Ar til le ri ya Qo şun la rı nın 
hər bi qul luq çu la rı da tri bu na önün dən 
mə tin ad dım lar la irə li lə di lər. Pa rad he-
yə ti nə pol kov nik İs mi xan Məm mə dov 
baş çı lıq edib.

Zə fər pa ra dın da qar daş Tür ki yə 
Res pub li ka sı Si lah lı Qüv və lə ri ni təm sil 
edən hər bi qul luq çu lar min ba şı Ha run 
Er ge nin rəh bər li yi ilə tri bu na önün dən 

ke çib lər.
Döv lət Sər həd Xid mə ti nin pa rad 

he yət lə ri ge ne ral-ma yor Rə sul Ta ğı ye-
vin, Da xi li İş lər Na zir li yi nin Da xi li Qo-
şun la rı nın pa rad he yə ti ge ne ral-ma yor 
İn qi lab Mu ra do vun, Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti nin Təh lü kə siz lik 
Xid mə ti nin Mil li Qvar di ya sı nın hər bi 
qul luq çu la rın dan iba rət pa rad he yə ti 
isə ma yor El dar Qu li ye vin rəh bər li yi 
ilə mə tin ad dım lar la Azad lıq mey da nı-
na da xil olub.

Son ra ge ne ral-ma yor Fü zu li Sa la-
ho vun rəh bər li yi ilə Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Ali Hər bi Mək tə bi-
nin pa rad he yə ti, ge ne ral-ma yor Bə kir 
Oru co vun baş çı lı ğı ilə Cəm şid Nax çı-
vans ki adı na Hər bi Li se yin kur sant və 
za bit lə ri nin ke çi di ol ub.

Nax çı van Mux tar Res pub li ka sın-
da kı Hey dər Əli yev adı na Hər bi Li se-
yin kur sant la rı ilk də fə ola raq Azad lıq 
mey da nın da ke çi ri lən pa rad da iş ti rak 
edib lər. Pa rad he yə ti ge ne ral-ma yor 
Mə həm məd Hə sə no vun baş çı lı ğı ilə 
tri bu na önün dən ke çib lər.

Da ha son ra hər bi tex ni ka la rın ke çi-
di baş layıb.

Zə fər pa ra dı 44 gün lük mü ha ri bə də 
Azər bay can Or du su nun Bö yük Qə lə-
bə si ni bü tün dün ya ya tən tə nə li şə kil-
də nü ma yiş et dir di. “Də mir yum ruq” 
əmə liy ya tı adı ilə Azər bay ca nın ye ni 
ta ri xi nə ya zı lan Və tən mü ha ri bə sin də 
Rə şa dət li Or du mu zun Mü zəff  ər Ali 
Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər-
li yi ilə qa zan dı ğı Bö yük Qə lə bə müasir 
müs tə qil Azər bay can döv lə ti nin hər bi 
qüd rə ti nin, iq ti sa di gü cü nün nü ma yi-
şi ilə ya na şı, xal qı mı zın qə lə bə əz mi nin 
də əya ni təs di qi dir.
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Вя тян мц ща ри бя син дя 
шя щид олан ямяк даш ла рымыз
      Məzdək Əli oğlu Eyvazlı 

26 fevral 1996-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2001-cü ildə Qaradağ 
rayonu Lökbatan qəsəbəsindəki 288  saylı orta məktəbə gedib. 2013-cü ildə orta 
məktəbi bitirən Məzdək həmin il Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə 
qəbul olunub. 2017-ci ildə ali məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yol-
lanan M.Eyvazlı  2018-ci ildə tərxis olunub. Hərbi xidməti başa vurduqdan 
sonra  “Azərsu” ASC-nin Qaradağ rayon Sukanal İdarəsində  Abonentlərlə iş 
şöbəsinin su kəməri təsərrüfatında nəzarətçisi vəzifəsində çalışıb.

22 sentyabr 2020-ci ildə hərbi səfərbərliyə cəlb olunub. 29 oktyabr 2020-ci 
il tarixində Füzuli rayonu ərazisində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid 
olub. Subay idi. 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı 
sərəncama əsasən Məzdək Əli oğlu Eyvazlı ölkəmizin ərazi bütövlüyünün 
təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə və hərbi hissə 
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəfl ə yerinə 
yetirdiyinə görə “Vətən uğrunda” medalı ilə (ölümündən sonra) təltif edilib. 

Elvin Nizami oğlu Mikayılov 

01 avqust 1996-cı ildə Göyçay şəhərində anadan olub. 2004-cü ildə Göyçay 
şəhər 7 saylı orta məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Müəllimlər 
İnstitutunun Gəncə fi lialinda təhsil alıb, riyaziyyat və informatika ixtisasına 
yiyələnib. E. Mikayılov əmək fəaliyyətinə  2004-cü ildə başlayıb və Göyçay 
rayonunda fəaliyyət göstərən müxtəlif təşkilatlarda çalışıb. 21 sentyabr 
2020-ci ildə hərbi səfərbərliyə cəlb olunub. 25 oktyabr 2020-ci il tarixində 
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi  uğrunda gedən döyüşlərdə 
qəhrəmancasına şəhid olub. 2014-cü ildən “Göyçay Sukanal” TSC-də çilingər 
vəzifəsində işləyib.  Evli idi, bir azyaşlı övladı var.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı 
sərəncama əsasən Elvin Nizami oğlu Mikayılov ölkəmizin ərazi bütövlüyünün 
təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə və hərbi hissə 
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəfl ə yerinə 
yetirdiyinə görə “Vətən uğrunda” medalı ilə (ölümündən sonra) təltif edilib. 

Niyaməddin Hüsaməddin oğlu Sultanzadə 

10 sentyabr 1998-ci ildə Masallı  şəhərində anadan olub. 2005-ci ildə Masallı 
şəhər 1 saylı tam orta məktəbinə qəbul olub, 2016-cı ildə həmin məktəbi bitir-
ib. 2016-2017-ci illərdə hərbi xidmətdə olub. 10 oktyabr 2018-ci ildə 3 saylı re-
gional Sukanal İdarəsinin Masallı sukanal sahəsində xlorator sutəmizləyici 
qurğularının operatoru peşəsinə işə qəbul olunub. 29 sentyabr 2020-ci ildə 
hərbi səfərbərliyə cəlb olunub. 06 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa şəhəri 
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Subay idi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı 
sərəncama əsasən Niyaməddin Hüsaməddin oğlu Sultanzadə ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak 
etdiyinə və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı 
vəzifə borcunu şərəfl ə yerinə yetirdiyinə görə “Vətən uğrunda” medalı ilə 
(ölümündən sonra) təltif edilib. 

Xüsusi buraxılış
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Дюйцшлярдя йа ра лан мыш 
щямкар ла рымыз

Ta ğı yev Kə nan 
Ca van şir oğ lu

"Ba kı Su ka nal"
İda rə si nin 

Bi nə qə di na sos 
stan si ya sı nın 

tə mir çi-çi lin gə ri

Mus   ta   fa   za   də Rə   fael 
Ca   mal oğ   lu  

Nə   za   rət Öl   çü 
Ci   haz   la   rı İda   rə   sinin

Yardımlı Sukanal 
Sahəsi üzrə su kə   mə   ri 

tə   sər   rü   fa   tın   ın 
nə   za   rət   çisi

Hey dər li Fə rid 
Ra sim oğ lu

Nə ri ma nov Su ka nal 
İda rə si nin Su ka nal 
sis tem lə ri nin təh li li 
şö bə si nin qə za-bər pa 

iş lə ri üz rə çi lin gə ri

Ağa ma lı za də 
Mir həm zə 

Ağa ma lı oğ lu

Su ra xa nı Su ka nal 
İda rə si nin su və 

ka na li za si ya 
şə bə kə si nin is tis ma rı 

sa hə si nin us ta sı

Ata yev İs ma yıl 
Oruc oğ lu

Nə za rət Öl çü 
Ci haz la rı İda rə si nin 

Bi nə qə di Su ka nal 
İda rə si üz rə 

su kə mə ri tə sər rü fa tı nın 
nə za rət çi si  

Əm ra hov Fa riz 
Ələm dar oğ lu

Nə za rət Öl çü 
Ci haz la rı İda rə si nin 

Sa bun çu Su ka nal 
İda rə si üz rə su kə mə ri 

tə sər rü fa tı nın 
nə za rət çi si

Rza yev Pər vin 
Hə sən oğ lu

Nəq liy yat və Xü su si 
Tex ni ka İda rə si nin 

av to mo bil 
sü rü cü sü

Haq ver di yev 
Meh man 

Hü sey na lı oğ lu

Nəq liy yat və Xü su si 
Tex ni ka İda rə si nin 

av to mo bil sü rü cü sü

Xüsusi buraxılış
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İs ma yı lov Ür fan 
Ya qub oğ lu

Min gə çe vir Su ka nal 
İda rə si nin 

elekt rik ava dan lıq la rı nın 
tə mi ri və xid mə ti üz rə 

elekt rik mont yo ru

Qa sım za də Zül fü qar 
İn qi lab oğ lu

Min gə çe vir Su ka nal 
İda rə si nin su kə mə ri 

tə sər rü fa tın ın 
nə za rət çi si

Qəhrəmanov
Mahmud 

Yaqub oğlu

Naftalan Sukanal 
Sahəsinin istismarın 

təşkili və idarə edilməsinə 
nəzarət qrupunun 

kran maşinisti

Qu li yev Vü sal 
Ta hir oğ lu

Min gə çe vir Su ka nal 
İda rə si nin su və 

ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin is tis ma rı 

sa hə si nin ope ra to ru

Ta lı bov Ni za mi 
Şam məd oğ lu

Le rik Su ka nal 
Sa hə si nin 

su tə miz lə yi ci 
qur ğu lar üz rə 

ope ra to ru

Nə si bov Alı 
Mü ba riz oğ lu

Yev lax Su ka nal 
Sa hə si nin mo dul tip li 

su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rının is tis ma rı 
qru pu nun ope ra to ru

Nə zi rov Xey rul la 
Aləd din oğ lu

Neft ça la Su ka nal 
Sa hə si nin mo dul tip li 
su tə miz lə yi ci qur ğu lar 

üz rə ope ra to ru

Əli yev Sa bir 
Şi ri nə li oğ lu

Bi lə su var Su ka nal 
Sa hə si nin is tis ma rın 

təş ki li və ida rə 
olun ma sı na nə za rət 
qru pu nun me xa ni ki

Qu li yev Va sif 
Qa sım oğ lu

Tər tər Su ka nal 
Sa hə si nin is tis ma rın 

təş ki li və nə za rət 
edil mə si sa hə si nin 

na sos qu ru ğu la rı nın 
ma şi nis ti

Bə şi rov İs mət 
Naib oğ lu

Neft ça la  Su ka nal 
Sa hə si nin mo dul tip li 
su tə miz lə yi ci qur ğu lar 

üz rə ope ra to ru

Xüsusi buraxılış
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Ta  ğı  yev Bəh  ruz Azər oğ  lu 
Qax Su  ka  nal Sa  hə  si  nin qrup rəh  bə  ri 

Azər Ta  ğı  ye  vin oğ  lu

Kə  ri  mov El  mir Rə  him oğ  lu 
Ba  la  kən Su  ka  nal Sa  hə  si  nin ener  ge  ti  ki  

Rə  him Kə  ri  mo  vun oğ  lu

Məm  mə  dov El  vin El  də  niz oğ  lu 
Ağ  daş Su  ka  nal Sa  hə  si  nin tə  mir  çi-çi  lin  gə  ri 

El  də  niz Məm  mə  do  vun oğ  lu

 Pa  şa  yev Mə  həb  bət Va  qif oğ  lu  
Oğuz Su  ka  nal Sa  hə  si  nin tə  mir  çi-çi  lin  gə  ri 

Va  qif Pa  şa  ye  vin oğ  lu  

Zər  ba  lı  yev Zi  yad Nə  ri  man oğ  lu 
Şa  ma  xı Su  ka  nal Sa  hə  si  nin tə  mir  çi-çi  lin  gə  ri 

Nə  ri  man Zər  ba  lı  ye  vin oğ  lu

Ya  qu  bov Hüm  mət Mər  hə  mət oğ  lu 
Kür Su Təc  hi  za  tı İda  rə  si  nin tə  mir  çi-çi  lin  gə  ri 

Mər  hə  mət Ya  qu  bo  vun oğ  lu 

Hü  sey  nov İl  qar Ya  şar oğ  lu 
Qa  zax Su  ka  nal Sa  hə  si  nin tə  mir  çi-çi  lin  gə  ri 

Ya  şar Hü  sey  no  vun oğ  lu

Məm  mə  dov Sa  diq Mü  ba  riz oğ  lu 
Si  yə  zən Su  ka  nal Sa  hə  si  nin tə  mir  çi-çi  lin  gə  ri 

Mü  ba  riz Məm  mə  do  vun oğ  lu

Mə  həm  mə  də  li  za  də Mə  həm  mə  də  li Asif oğ  lu 
Ağ  dam Su  ka  nal Sa  hə  si  nin tə  mir  çi-çi  lin  gə  ri  

Asif Məm  mə  do  vun oğ  lu 

Beh  bu  dov No  fəl Hə  mid  oğ  lu  
Go  ran  boy Su  ka  nal Sa  hə  si  nin ope  ra  to  ru 

Hə  mid Beh  bu  do  vun oğ  lu

Sa  dı  qov El  gün Hey  dər oğ  lu 
Bər  də Su  ka  nal Sa  hə  si  nin av  to  mo  bil sü  rü  cü  sü 

Hey  dər Sa  dı  qo  vun oğ  lu 

Rə  hi  mov Za  min Va  hid oğ  lu 
Bi  nə  qə  di ra  yon Su  ka  nal İda  rə  si  nin ma  şi  nis  ti 

Ley  la Rə  hi  mo  va  nın hə  yat yol  da  şı

Məm  mə  dov El  man El  çin oğ  lu 
Xə  zər ra  yon Su  ka  nal İda  rə  si  nin ma  şi  nis  ti 

El  çin Mame  do  vun oğ  lu 

Qu  li  yev Tu  rab Əli  sa  fa oğ  lu 
Kür Su Təc  hi  zatı İda  rə  si  nin ma  şi  nis  ti 

Əli  sə  fa Qu  li  ye  vin oğ  lu

Meh  ti  li Eş  qin Tər  lan oğ  lu 
Bey  lə  qan Su  ka  nal Sa  hə  si  nin ma  şi  nis  ti 

Tər  lan Meh  ti  ye  vin oğ  lu 

Və  li  yev El  yar Arif oğ  lu 
Qo  bus  tan Su  ka  nal Sa  hə  si  nin ma  şi  nis  ti 

Arif Və  li  ye  vin oğ  lu

Xan  ca  nov Təb  riz Mə  həm  mə  də  li oğ  lu 
Ucar Su  ka  nal Sa  hə  si  nin eks  ka  va  tor ma  şi  nis  ti 

Mə  həm  mə  də  li Xan  ca  no  vun oğ  lu 

Şi  rin  za  də El  nur Xa  lıq  ver  di oğ  lu 
Yev  lax Su  ka  nal Sa  hə  si  nin gö  zət  çi  si 

Gül  tə  kin Nə  si  bo  va  nın oğ  lu

Məm  məd  li Mə  həm  məd Mu  rad oğ  lu 
Min  gə  çe  vir Su  ka  nal İda  rə  si  nin ya  şıl  laş  dır  ma üz  rə 

fəh  lə  si  Meh  ri  ban Məm  mə  do  va  nın oğ  lu 

Şa  ba  nov Rü  fət Rauf oğ  lu 
Cey  ran  ba  tan Su Təc  hi  za  tı İda  rə  si  nin da  lan  da  rı 

Ki  fa  yət Şa  ba  no  va  nın oğ  lu 

“Азяр су" АСЪ ямяк даш ла рынын 
шя щид ол муш aиля цзв ля ри

Xüsusi buraxılış
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"Azərsu" ASC-nin İda   rə Apa   ra   tı

Sə   mə   dov Ra   mil Ra   fi q oğ   lu           Şö   bə rəisi   nin müavi   ni
Cə   li   lov Mü   ba   riz Na   tiq oğ   lu             Mü   hən   dis
Ək   bə   rov Mi   ka   yıl Fə   zail oğ   lu        Mü   hən   dis

“Ba   kı Su   ka   nal”  İda   rə   si

Qa   sı   mov Fil   man Mə   hər   rəm oğ   lu      Mü   hən   dis
İb   ra   hi   mov Emil Azər oğ   lu          Mü   hən   dis
Ab   dul   la   yev Tu   ral Məm   məd oğ   lu     Mü   hən   dis
Qur   ba   nov Sa   mir Za   kir oğ   lu         Mü   hən   dis
Hü   sey   nov Ha   fi z Fəy   yaz oğ   lu      Us   ta
Cab   ba   rov Tu   ral Ra   miz oğ   lu           Ope   ra   to   r
Ələk   bə   rov Mə   lik Ya   şar oğ   lu      Ope   ra   to   r
Mustafayev Vüqar İbrahim oğlu      Ope   ra   to   r
Ha   cı   za   də Kə   nan Ni   za   mi oğ   lu       Tə   mir   çi-çi   lin   gər
Hü   sey   nov El   nur Cəb   ra   yıl oğ   lu      Tə   mir   çi-çi   lin   gər
Hü   sey   nov Hü   sey   n Müsəf oğlu      Çi   lin   gər
Al   mu   ra   dov Amil Rə   cəb oğ   lu      Çi   lin   gər
Əli   yev Hey   dər Sal   man oğ   lu      Ma   şi   nis   t
Bax   şa   lı   yev Arif Amil oğ   lu       Ma   şi   nis   t
Ka   zı   mov Or   xan Eti   bar oğ   lu        Ma   şi   nis   t
Qu   li   yev Bəh   lul İm   ran oğ   lu         Ya   şıl ti   kin   ti fəh   lə   si
Ağa   yev İl   qar Va   qif oğ   lu         Ya   şıl ti   kin   ti fəh   lə   si

"Gən   cə Su   ka   nal" TSC

Nu   ri   yev Dər   gah Vü   qar oğ   lu      Ope   ra   to   r
Xu   du   yev Röv   şən Ya   şar oğ   lu            Tə   mir   çi-çi   lin   gər
İb   ra   hi   mov Ül   fan Mü   qa   lib oğ   lu      Nə   za   rət   çi
Ab   ba   sov İman Ca   van   şir oğ   lu      Ma   şi   nis   t
Əli   yev Vü   sal Şa   hin oğ   lu      Ma   şi   nis   t

Min   gə   çe   vir Su   ka   nal İda   rə   si

Və   li   yev Adil Nə   sib oğ   lu                  Şö   bə    rəisi
Əb   dü   rəh   ma   nov To   fi q Fər   rux oğ   lu   Mü   hən   dis
Ab   dul   la   yev Emin Sa   hib oğ   lu             Mü   hən   dis
Məm   mə   dov Rauf İs   ma   yıl oğ   lu       Us   ta   
Məm   mə   dov Rü   fət Fər   rux oğ   lu       Nə   za   rət   çi
Mu   sa   yev İs   ma   yıl Əvəz oğ   lu          Eks   ka   va   tor ma   şi   nis   ti
Əli   yev Coş   qun İs   ma   yıl oğ   lu       Ma   şi   nis   t

Şir   van Su   ka   nal İda   rə   si

Əlir   za   yev Ağa   sə   lim Sa   leh oğ   lu          Mü   hən   dis
Mu   ra   dov Za   hid Sa   fa   lı oğ   lu       Mü   hən   dis
Əmə   nov El   vin Afi k oğ   lu       Nə   za   rət   çi

Göy   çay Su   ka   nal Sa   hə   si

Məm   mə   dov El   giz Ta   leh oğ   lu       Ope   ra   to   r
Qa   ra   yev Əli Əh   məd oğ   lu       Ope   ra   to   r
Ra   su   lov Ni   cat Mir   za   lı oğ   lu       Ma   şi   nis   t
Yah   ya   za   də Nə   cəf Ab   dul   la oğ   lu       Ma   şi   nis   t

Ağ   daş Su   ka   nal Sa   hə   si

Bə   ki   rov Qa   bil Adil oğ   lu          Tə   mir   çi-çi   lin   gər

Sum   qa   yıt Su   ka   nal İda   rə   si

Hey   də   rov Vi   da   di Qar   yağ   dı oğ   lu       Mü   hən   dis

"Su   ka   nal" El   mi - Təd   qi   qat və La   yi   hə İns   ti   tu   tu

Qu   li   yev Sə   nan Ay   dın oğ   lu              Şö   bə rəisinin müavi   ni
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Дю  йцш  ляр  дя иш  ти  рак ет  миш 
щям  кар  ла  ры  мыз 

Xüsusi buraxılış
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İs   ma   yı   lov Sey   mur Za   kir oğ   lu          Mü   hən   dis
Məm   mə   dov Fə   qan Fər   man oğ   lu              To   poq   ra   fi    ya mütəxəssisi
Əh   mə   dov El   vin Sə   xa   vət oğ   lu             Qaz   ma   çı kö   mək   çi   si

"Su   ti   kin   ti" Müəs   si   sə   si

Məmmədov Nazim Məhəmməd oğlu       Tə    mir    çi-çi    lin    gər 
Şü   kü   rov Sə   lim Mu   sa oğ   lu          Dül   gər

Cey   ran   ba   tan Su Təc   hi   za   tı İda   rə   si

Əli   yev Mu   sa Nə   ri   man oğ   lu           Mü   hən   dis-tex   no   loq
Tə   zə   xa   nov El   vin Əli   xan oğ   lu        Mü   hən   dis-tex   no   loq
Mus   ta   fa   yev Emin Na   zim oğ   lu        Mü   hən   dis
Cab   bar   lı Fi   ruz İl   ham oğ   lu     Us   ta
Cə   fə   rov El   tun Ya   səf oğ   lu               Şə   bə   kə ba   xı   cı   sı
Ömə   rov Emin Zi   ya   məd   din oğ   lu   Şə   bə   kə    ba   xı   cı   sı

Nəq   liy   yat və Xü   su   si Tex   ni   ka İda   rə   si

Ta   ğı   za   də Nur   lan Ar   zu oğ   lu      Mü   hən   dis
Ta   ğı   za   də Toğ   rul Mu   rad oğ   lu         Sü   rü   cü
Qu   li   yev El   məd   din Rüs   təm oğ   lu    Sü   rü   cü   
Nə   cəfl    i Sa   hi   bə   li Ya   qub oğ   lu      Sü   rü   cü
Nə   bi   yev Al   xan Sər   xan oğ   lu            Sü   rü   cü
Əli   yev Yu   sif Sa   hib oğ   lu                  Sü   rü   cü   
Məm   mə   dov Ca   vid Əli   su   rət oğ   lu      Sü   rü   cü   
İmam   ver   di   yev Ni   cat Əm   rah oğ   lu        Sü   rü   cü   
Hə   mi   dov Bay   ram Pə   nah oğ   lu           Eks   ka   va   tor ma   şi   nis   ti
Və   li   yev El   çin Mu   rad oğ   lu       Av   tok   ran ma   şi   nis   ti
Ta   ğı   yev Mə   həm   məd İb   ra   him   xə   lil oğ   lu   Çi   lin   gər

Nə   za   rət Öl   çü Ci   haz   la   rı İda   rə   si

Bay   ra   mov Fəx   ri Usub oğ   lu             Mü   hən   dis-qrup rəh   bə   ri
Hüm   bə   tov Ha   fi z Va   leh oğ   lu          Mü   hən   dis
Os   man   lı El   nur Vi   da   di oğ   lu      Mü   hən   dis
Əs   gə   rov İl   kin Məm   məd   ta   ğı oğ   lu   Mü   hən   dis
Şıx   lins   ki Tur   xay Meh   di oğ   lu             Mü   ha   sib
Rə   him   li Xə   yal İl   qar oğ   lu      Nə   za   rət   çi
Məm   mə   dov Çin   giz Rə   fail oğ   lu      Nə   za   rət   çi
Gül   məm   məd   li Saalar Mə   lik oğ   lu   Nə   za   rət   çi
Na   ma   zov Ra   qif Sətt    ar oğ   lu        Nə   za   rət   çi
Məm   mə   dov Azər Fi   ru   din oğ   lu       Nə   za   rət   çi
Məm   mə   dov İb   ra   him İs   lam oğ   lu     Nə   za   rət   çi
Əş   rə   fov Dev   ran El   fan oğ   lu       Nə   za   rət   çi
Aşu   rov Alim Nə   sib   xan oğ   lu       Nə   za   rət   çi
İb   ra   hi   mov Fə   rid Xəy   yam oğ   lu       Nə   za   rət   çi
Qu   li   yev Za   bil Rza oğ   lu        Nə   za   rət   çi
Rza   yev Xa   lid Qə   zən   fər oğ   lu       Nə   za   rət   çi
Məm   mə   dov Arif Maarif oğ   lu       Nə   za   rət   çi
Əli   yev Şəm   si Cey   hun oğ   lu       Nə   za   rət   çi
Hü   sey   nov El   şən El   çin oğ   lu       Nə   za   rət   çi
Ars   la   nov El   dar El   xam oğ   lu       Nə   za   rət   çi
Məm   mə   dov Sa   mir Ta   hir oğ   lu       Nə   za   rət   çi

Ka   mi   lov Əm   rah Güm   rah oğ   lu       Nə   za   rət   çi
Ha   cı   yev Mə   hər   rəm Fər   had oğ   lu     Nə   za   rət   çi
Məm   mə   dov Ni   cat Kə   rim oğ   lu       Nə   za   rət   çi
Ey   va   zov Faiq Cü   lü oğ   lu       Çi   lin   gər
Cüm   şüd   lü Hal   dun Xan   lar oğ   lu       Çi   lin   gər
Bay   ra   mov Bay   ram Mu   rad oğ   lu      Çi   lin   gər

Nə   ri   ma   nov Ra   yon Su   ka   nal İda   rə   si

Qu   li   yev Cə   lal Za   hid oğ   lu                Mü   hən   dis
Da   da   şov Fə   rid Fuad oğ   lu                           Mü   ha   sib

Ni   za   mi Ra   yon Su   ka   nal İda   rə   si

İs   ma   yı   lov El   vin İn   ti   qam oğ   lu                Us   ta
Qu   li   yev Xə   lil Qa   bil oğ   lu             Çi   lin   gər
Qəm   bər   li İs   ma   yıl Hə   mid oğ   lu             Çi   lin   gər

Qa   ra   dağ Ra   yon Su   ka   nal İda   rə   si

Əh   mə   dov Ra   mil Ra   miz oğ   lu              Tə   mir   çi-çi   lin   gər
Qur   ba   nov Za   miq Na   miq oğ   lu              Çi   lin   gər
Əli   yev Vü   sal İn   ti   qam oğ   lu              Çi   lin   gər

Sa   bun   çu Ra   yon Su   ka   nal İda   rə   si

Ha   sil   li Şəh   ri   yar Bəx   ti   yar oğ   lu                 İq   ti   sad   çı
Hə   sə   nov Yu   sif Ağa Əli oğ   lu              Çi   lin   gər

Sə   bail Ra   yon Su   ka   nal İda   rə   si

Hü   seyn   za   də Ca   vid Ya   şar oğ   lu                 Us   ta
İma   nov Za   kir Yu   sif oğ   lu              Çi   lin   gər

Su   ra   xa   nı Ra   yon Su   ka   nal İda   rə   si

İsa   yev Qur   ban Hə   sən oğ   lu                       İq   ti   sad   çı

Xə   tai Ra   yon Su   ka   nal İda   rə   si

Hə   sə   nov El   giz Ar   zu oğ   lu               Us   ta

Xə   zər Ra   yon Su   ka   nal İda   rə   si

Əh   mə   dov Tu   ral Qa   məd   din oğ   lu               Mü   hən   dis
Cə   fər   za   də Ca   han   gir El   şad oğ   lu   Qay   naq   çı   

Ya   sa   mal Ra   yon Su   ka   nal İda   rə   si

Ağa   mir   zə   yev Or   xan İç   ran oğ   lu    Us   ta
Məs   mə   li   za   də Müs   lüm Nə   si   mi oğ   lu Çi   lin   gər

Bağ   lar  Su   ka   nal İda   rə   si

Cəb   ra   yıl   lı Vü   qar Asif oğ   lu   Qay   naq   çı   
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Qu   sar Su   ka   nal Sa   hə   si

Ba   la   ki   şi   yev El   vin Alik oğ   lu        Ope   ra   to   r

Şab   ran Su   ka   nal Sa   hə   si

Os   man   lı Vü   qar Ra   him oğ   lu         Mü   hən   dis
As   la   nov Təb   riz Zey   nal oğ   lu        Tə   mir   çi-çi   lin   gər

Xı   zı Su   ka   nal Sa   hə   si

Ha   cı   yev Mu   rad Məm   mədr   za oğ   lu      Mü   hən   dis 

Si   yə   zən Su   ka   nal Sa   hə   si

İs   ma   yı   lov Pər   viz Mi   rə   lək   bər oğ   lu      Mü   hən   dis-tex   no   loq

Qu   ba Su   ka   nal Sa   hə   si

Əsə   dov Ni   cat Al   lah   ver   di oğ   lu             Tə   mir   çi-çi   lin   gər 

2 №-li Re   gional Su   ka   nal İda   rə   si

Əlir   za   yev Süb   han Hə   sən oğ   lu        Mü   hən   dis
Xas   məm   mə   dov Rza Alik oğ   lu             Mü   hən   dis

Ucar Su   ka   nal Sa   hə   si

Sə   li   mov Yol   çu Meh   man oğ   lu          Ope   ra   to   r
Həs   rə   tov Or   xan Rə   cəb oğ   lu         Ope   ra   to   r
Şi   ra   lı   yev Coş   qun Ma   yıs oğ   lu         Ope   ra   to   r  
İs   ma   yı   lov Fə   qan Va   lik oğ   lu           Tə   mir   çi-çi   lin   gər   

Şa   ma   xı Su   ka   nal Sa   hə   si

Os   ma   nov Şa   mil Mir   ka   mil oğ   lu            Tə   mir   çi-çi   lin   gər
Mur   sa   li   yev Tu   mar   xan Ha   kim oğ   lu   Çi   lin   gər-elekt   rik

Zər   dab  Su   ka   nal Sa   hə   si

Mus   ta   fa   za   də Fə   da Ab   du   lə   li oğ   lu         Mü   hən   dis
İs   gən   də   rov İl   kin İl   ham oğ   lu         Sü   rü   cü   
Ey   vaz   lı Sa   bu   tay Gə   ray oğ   lu         Çi   lin   gər

As   ta   ra Su   ka   nal Sa   hə   si

Ha   cı   za   də Umud Ra   miz oğ   lu         Mü   hən   dis 

Lən   kə   ran Su   ka   nal Sa   hə   si

Qəm   xa   rov Na   miq Ağa   can oğ   lu       Mü   hən   dis-tex   no   loq

Sal   yan Su   ka   nal Sa   hə   si

Şa   kir   za   də Für   qan Za   kir oğ   lu            Ope   ra   to   r

Bi   lə   su   var Su   ka   nal Sa   hə   si

Nə   ri   ma   nov Toğ   rul İba   rət oğ   lu        Mont   yo   r

Sa   bi   ra   bad  Su   ka   nal Sa   hə   si

Qa   sım   lı Qa   sım Fa   mil oğ   lu        Ope   ra   to   r

İmiş   li Su   ka   nal Sa   hə   si

Əmi   ras   la   nov Əl   fi    qan Əf   qan oğ   lu     Mü   hən   dis
Əzi   mov Toğ   rul Ba   bək oğ   lu        Ope   ra   to   r

Ha   cı   qa   bul Su   ka   nal Sa   hə   si

Və   li   yev Ca   mal Bö   yük   xan oğ   lu           Us   ta

5 №-li Re   gional Su   ka   nal İda   rə   si

Hə   sə   nov Şi   rin Hə   sən oğ   lu               Mü   hən   dis

Bey   lə   qan Su   ka   nal Sa   hə   si

Cəl   lad   lı Nüs   rət İk   ram oğ   lu                 Ope   ra   to   r

Fü   zu   li Su   ka   nal Sa   hə   si

Qa   sı   mov Sa   dıq Va   hid oğ   lu                  Sü   rü   cü   

Tər   tər Su   ka   nal Sa   hə   si

Qur   ban   lı Ka   mil Şü   kür oğ   lu             Tə   mir   çi-çi   lin   gər
Əh   məd   li Fə   rid Röv   şən oğ   lu          Ma   şi   nis   t
Ha   cı   za   də Rə   him Si   ya   vuş oğ   lu              Gö   zət   çi

Xo   ca   vənd Su   ka   nal Sa   hə   si

Əli   yev El   gün Nov   ruz oğ   lu            Mont   yo   r
Sü   ley   ma   nov Cey   hun Azər oğ   lu           Şə   bə   kə ba   xı   cı   sı

6 №-li Re   gional Su   ka   nal İda   rə   si

Soltanov Elşad Fərhad oğlu            Mü   hən   dis 
Ha   cı   za   də İf   ti   xar Çin   giz oğ   lu              Me   xa   nik

Ba   la   kən Su   ka   nal Sa   hə   si

Kə   ri   mov Rə   him Hə   kim oğ   lu                   E   ner   ge   tik 

Oğuz Su   ka   nal Sa   hə   si

Əh   mə   dov Fə   rid Azər oğ   lu                      Mü   hən   dis-tex   no   loq
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Qax Su   ka   nal Sa   hə   si

Meh   di   za   də Fi   zu   li El   çin oğ   lu           Tə   mir   çi çi   lin   gər
Məm   məd   li Vü   qar Məm   məd oğ   lu       Gözətçi

Za   qa   ta   la Su   ka   nal Sa   hə   si

Rə   him   li Vü   sal Cə   fər oğ   lu             Mü   hən   dis-qrup rəh   bə   ri

Go   ran   boy Su   ka   nal Sa   hə   si

Sə   fər İl   kin Əbül   hə   sən oğ   lu           Mü   hən   dis-qrup rəh   bə   ri
Ey   va   zov Sa   diq Mi   ke   yil oğ   lu           Us   ta

Göy   göl Su   ka   nal Sa   hə   si

Əli   yev Tu   ral Bur   zu   band oğ   lu           Tə   mir   çi-çi   lin   gər
Nə   si   bov Pür   han Qıl   man oğ   lu           Mont   yo   r

Yev   lax Su   ka   nal Sa   hə   si

Al   lah   ver   di   yev Asif Ok   tay oğ   lu          Ma   şi   nis   t

Daş   kə   sən Su   ka   nal Sa   hə   si

İb   ra   hi   mov Emin Mir   da   mət oğ   lu         Sü   rü   cü   

Sa   mux Su   ka   nal Sa   hə   si

Atai Rüs   təm Mü   za   dil oğ   lu         E   ner   ge   tik
Sə   mə   dov Ək   bər Rə   şid oğ   lu         Ope   ra   to   r
Pir   məm   mə   dov Or   xan Şi   kar oğ   lu       Ope   ra   to   r

8 №-li Re   gional Su   ka   nal İda   rə   si

Cə   fə   rov El   nur El   dar oğ   lu            Mü   hən   dis
İb   ra   hi   mov Mu   rad İl   ham  oğ   lu                  Sü   rü   cü   

To   vuz Su   ka   nal Sa   hə   si

Hə   sə   nov Pər   viz Yu   nis oğ   lu                    Sü   rü   cü   

Ağs   ta   fa Su   ka   nal Sa   hə   si

Mus   ta   fa   za   də Uday Nə   si   mi oğ   lu              E   ner   ge   tik
Mus   ta   fa   yev As   lan Şöh   rət oğ   lu           Ma   şi   nis   t
Məm   mə   dov Qa   bil Hi   da   yət oğ   lu          Ope   ra   to   r
Qa   sı   mov Rö   yal Af   tan   dil oğ   lu              Gö   zət   çi
Və   li   yev Şa   di   man Qa   sım oğ   lu              Gö   zət   çi

Qa   zax Su   ka   nal Sa   hə   si

Hü   sey   nov Çin   giz Faiq oğ   lu                   Qrup rəh   bə   ri

Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də  
şə  hid ol  muş, ya  ra  lan  mış 
əmək  daş  la  ra və on  la  rın ailə 
üzv  lə  rinə "Azər  su" ASC və 
Azər  bay  can Su Tə  sər  rü  fa  tı 
İş  çi  lə  ri Həm  kar  lar İt  ti  fa  qı 
Res  pub  li  ka Ko  mi  tə  si tə  rə -
fin  dən mad  di və ər  zaq yar -

dım  la  rı edi  lib. Hər  bi əmə -
liy  yat  lar za  ma  nı “Azər  su” 
ASC-nin 3 əmək  da  şı şə  hid 
olub, 18 əmək  da  şı ya  ra  la -
nıb. Səhm  dar Cə  miy  yət  də 
ça  lı  şan 20 əmək  da  şın ailə 
üz  vü şə  hid olub, 48 nə  fə -
rin isə ailə üz  vü dö  yüş  lər -

də ya  ra  la  nıb.
“Azər  su” ASC-nin 

əmək  daş  la  rı şə  hid və ya  ra -
lı  la  rın ailə  lə  ri  nə baş çə  kib 
on  la  rın qay  ğı  la  rı ilə ma  raq -
la  nıb. Qeyd olu  nub ki, xal -
qı  mız və  tən qar  şı  sın  da bor -
cu  nu qəh  rə  man  lıq  la ye  ri  nə 

ye  ti  rə  rək şə  hid ol  muş və ya -
ra  lan  mış  gənc  lə  ri  miz  lə fəxr 
edir. Ali Baş Ko  man  dan, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
şə  hid ailə  lə  ri  nə gös  tər  di  yi 
diq  qət və qay  ğı ha  mı  mız, 
hər bir azər  bay  can  lı üçün 
ör  nək  dir.
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