
(Əvvəli qəzetin ötən sayında)

    Əgər Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə
ziddiyyətli daxili və xarici siyasət yeridilirdisə,
dövlət idarəçiliyi Moskvanın diktəsi ilə apa-
rılırdısa və hər şey SSRİ-nin bərpa olunmasına
tabe edilirdisə, indi beynəlxalq siyasətin ob-
yektiv reallıqlarına, Azərbaycan vətəndaş-
larının istək və arzularına zidd, obyektiv
gerçəkliyi nəzərə almayan, məqsəd və məramı
aydın olmayan, dövlət üçün xüsusi təhlükə
kəsb edən siyasət yeridilirdi.
    Region dövlətləri və qonşularla əsassız
gərginliyin yaradılması, Azərbaycanın da-
xilində etimadsızlıq mühitinin formalaşdı-
rılması və digər hallar getdikcə çox ciddi
zərərli nəticələr verirdi.
    Bu dövrdə hökumətin daxili və xarici si-
yasətini xarakterizə edən əsas cəhət həm də
ardıcıl, prinsipial bir kursun olmaması idi.
Dövlət idarəçiliyi vahid bir konsepsiya və
sistem əsasında deyil, ayrı-ayrı məsul vəzifə
sahiblərinin qrup maraqlarını ifadə edən tə-
sadüfi bəyanatlar, əksər hallarda bir-birini
təkzib edən, ziddiyyətli və emosional çıxışlar
üzərində qurulmuşdu.
    Hakimiyyətdə olan siyasi qüvvələr tərə-
findən tez-tez səsləndirilən məsuliyyətsiz
bəyanatlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin
ali məqsədləri və vəzifələri, prinsipləri və
istiqamətləri haqqında beynəlxalq aləmdə
yanlış rəy yaradır, onun sivil dünya dövlət-
lərindən təcrid edilməsinə səbəb olurdu.
    Ölkədə daxili vəziyyət gündən-günə pis-
ləşir, respublikada nəinki siyasi, iqtisadi,
sosial islahatlar aparılmır, demokratik hüquqi
dövlət quruculuğu həyata keçirilmirdi, əksinə,
bu iqtidarın atdığı bütün addımlar cəmiyyəti
sonu görünməyən uçuruma doğru sürüklə-
yirdi. Onların respublikada yaratdığı icti-
mai-siyasi xaos, anarxiya, “dövlət reketçiliyi”,
zorakılıq ənənələri, nəticə etibarilə, milli və
vətəndaş qarşıdurmasının kəskinləşməsinə
və hakimiyyətin tam iflasına rəvac verirdi.
Belə düşüncəsiz və səriştəsiz siyasət qısa
vaxtda AXC-Müsavat hakimiyyətinin ölkə
daxilində öz nüfuzunu büsbütün itirməsinə,
ölkəmizin regionda və dünyada təklənməsinə,
respublika ətrafında faktiki olaraq antiazər-
baycan koalisiyasının formalaşmasına gətirib
çıxardı. Bütün bunlar – Azərbaycanda dövlət
quruculuğu sahəsində baş alıb gedən hərc-
mərclik, özbaşınalıq, ayrı-ayrı dövlətlər və
siyasi dairələr tərəfindən dəstəklənən siyasi
qüvvələrin hakimiyyət uğrunda silahlı mü-
barizəsi, iqtisadiyyatın dağıdılması, milli
sərvətlərin talan edilməsi, sovet dövründə
əldə olunmuş bütün nailiyyətlərdən kor-ko-
ranə imtina edilməsi ilə müşayiət olunurdu.
Nəticədə, 1993-cü ilin yayında Azərbaycan
dövlətçiliyi böhran və məhvolma təhlükəsi
qarşısında qaldı, ölkə vətəndaş müharibəsi
və parçalanma həddinə gətirildi.
    Xalq cəbhəsinin daxilində keçmiş silah-
daşlar arasında baş verən qarşıdurmalar
Gəncə qiyamı ilə nəticələndi. Ölkədə mövcud
olan dərin siyasi-iqtisadi və sosial böhran
hakimiyyəti iflic vəziyyətinə gətirib çıxardı.
Baş nazir, Milli Məclisin sədri, bütün güc
nazirliklərinin rəhbərləri istefaya getdi. Ölkə
heç bir qurum və ya şəxs tərəfindən idarə
olunmurdu. Artıq 1993-cü ilin iyun ayında
Azərbaycanda dərin siyasi və ictimai böhran
hökm sürürdü.
    Vəziyyət elə təhlükəli xarakter almışdı
ki, 1991-ci ildə əlverişli tarixi şəraitin və
taleyin xalqımıza bəxş etdiyi imkandan ya-
ranmış müstəqil dövlətimiz qəsdən və yaxud
səriştəsizlikdən yaranan idarəsizlik nəticə-
sində real itirilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qal-
mışdı. Beləliklə, 1991-1993-cü illər Azər-
baycanın müstəqillik tarixində nəinki itirilmiş
illər hesab olunur, həm də bu illərdə Azər-
baycan “ölüm, ya olum” dilemması qarşı-
sında qalmışdı.
    Azərbaycanın Ermənistanla apardığı mü-
haribədə hərbi məğlubiyyətə uğramasının
bir neçə xarici və daxili səbəbləri vardır.
Bunların sırasında Rusiyanın və xarici ölkə -
lərdəki erməni diasporunun Ermənistana

göstərdiyi siyasi dəstəyi və yardımı xüsusilə
qeyd etmək lazımdır. Azərbaycandan fərqli
olaraq, Ermənistan hələ münaqişə başlan-
mazdan çox-çox əvvəl onun uğurla başa
çatdırılması üçün böyük hazırlıq işləri apar-
mışdı. Dağlıq Qarabağ məsələsində “məzlum
erməni xalqının haqlarının tapdalanması”
haqqında fikirlər hər bir erməninin beyninə
yeridilərək onun milli şüurunun hakim kom-
ponentinə çevrilmiş, bu məsələdə dünya ic-
timaiyyətini aldatmaqla onun rəğbətini qa-
zanmaq məqsədilə genişmiqyaslı təbliğat işi
aparılmışdı. Artıq münaqişə başlayanda Er-
mənistan Respublikasının rəhbərliyi Dağlıq
Qarabağın Azərbaycandan ayrılması zərurəti
barədə həm daxildə, həm də xaricdə istisnasız
olaraq bütün ermənilərin yekdil rəyinə, bir-
liyinə arxalanırdı. Digər tərəfdən, Ermənis-
tanda ordu yaradılması, Dağlıq Qarabağ zo-
nasında döyüş əməliyyatları aparmağa qadir
olan silahlı dəstələr hazırlanması istiqamətində
işlər çoxdan aparılırdı.
    Azərbaycanda isə vəziyyət tam bambaşqa
idi. O zamankı Azərbaycan rəhbərliyi Er-
mənistanda gedən prosesləri görə-görə
nəinki dünya ictimaiyyətinə, heç öz xalqına
da Dağlıq Qarabağ haqqında həqiqətləri,
real vəziyyəti çatdırmaq niyyətində deyildi.
Qorbaçovun bədnam “yenidənqurma” döv-
ründə hakimiyyətə gətirilmiş Əbdürrəhman
Vəzirov xalqa, onun milli mənafelərinə
zidd siyasəti ilə Dağlıq Qarabağ məsələsində
erməniləri öz xəbis niyyətlərini həyata ke-
çirməyə daha da həvəsləndirdi. Azərbaycan
xalqının mübarizə əzmini qırmaq məqsədilə
törədilmiş Qanlı yanvar hadisələrindən
sonra Əbdürrəhman Vəzirov xalqın qəzə-
bindən qurtarmaq üçün Mos kvaya qaçmalı
oldu. Ondan sonra hakimiyyətə gələn Ayaz
Mütəllibovun aqibəti də eyni cür oldu.
Moskvanın göstərişlərini “sədaqətlə” yerinə
yetirməkdə öz sələfindən fərqlənməyən
Ayaz Mütəllibov ordu yaradılması barədə
xalqın tələblərinə məhəl qoymadı, yalnız
öz himayəsi üçün silahlı dəstələr yaratdı.
Bəli, o, öz hakimiyyətini daxildəki bəzi
qüvvələrdən qorumağı Azərbaycan torpaq-
larını erməni təcavüzündən müdafiə etmək-
dən üstün tutdu. Nəticədə, o da Moskvaya
qaçmalı oldu. Hakimiyyətə yeni qüvvələr –
xalq cəbhəsi gəldi. Az keçmədi ki, Əbülfəz
Elçibəy hakimiyyəti də öz səriştəsizliyi,
orada təmsil olunan qüvvələrin böyük şəxsi
ambisiyaları üzündən ölkəni uçurum asta-
nasına gətirib çıxartdı. Hərc-mərcliyin baş
alıb getdiyi Azərbaycan vətəndaş müharibəsi

həddinə gəlib çatdı. Vəziyyəti nizama sal-
maqda aciz olan Əbülfəz Elçibəy də gizlicə
baş götürüb Kələkiyə getdi. Üç başçı və üç
qaçış...
    1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi
ilə ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi
və müstəqil dövlətçilik tarixinin ikinci dövrü
başlandı. Ölkə onu gözləyən fəlakətlərdən,
daxili və xarici antiazərbaycan qüvvələrin
qəsdlərindən, vətəndaş müharibəsindən, tor-
paqlarımızın bir-birinin ardınca işğal edil-
məsindən və nəhayət, müstəqil dövlətçiliyin
məhvindən, Azərbaycanın parçalanmasından
xilas edilməli idi.
    1993-cü ilin iyunundan başlayaraq, ilk
növbədə, hakimiyyət boşluğu aradan qaldı-
rıldı, respublikanın müxtəlif bölgələrində
baş qaldırmış separatçı qüvvələr və parça-
lanma meyilləri sağlam düşüncəli vətəndaş-
ların, xalqın böyük əksəriyyətinin fəal köməyi
ilə zərərsizləşdirildi, vətəndaş müharibəsi
təhlükəsinin qarşısı alındı. Ayrı-ayrı şəxslərə
və siyasi qruplaşmalara xidmət edən silahlı
birləşmələr ləğv edilməyə başlandı, Azər-
baycan dövlətçiliyinə, müstəqilliyə, ərazi
bütövlüyünə qəsdlər təşkil edən cinayətkar
ünsürlər cəmiyyətdən təcrid edildi və cəza-
landırıldı. Dövlət qurumları ilə xalqın birliyi,
yekdilliyi təmin edildi, etnik və dini mənsu-
biyyətindən asılı olmayaraq, bütün vətən-
daşlarda dövlətə və vətənə mənsubluq hisləri
aşılanmağa başlandı.
    Təbiidir ki, Azərbaycanda əsaslı sabitlik
yaratmaq və respublikamızın müstəqil dövlət
kimi yaşaması üçün Ermənistan-Azərbaycan
müharibəsində qəti tədbirlər görmək lazım
idi. Çünki Azərbaycanda mövcud olan daxili
çəkişmələr, hakimiyyət mübarizəsi, müxtəlif
qüvvələrin təxribatları, milli ordunun olma-
ması Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azər-
baycan torpaqlarını işğal etməsinə imkan
yaratmışdır. Onlar Azərbaycanın vəziyyə-
tindən çox çevik istifadə edərək torpaqlarımızı
ardıcıl surətdə işğal edirdilər.
    Bu məqsədlə 1993-cü ilin noyabr ayından
başlayaraq bir tərəfdən milli ordunun for-
malaşdırılması, Azərbaycanın nizami silahlı
qüvvələrinin yaradılması, torpaqlarımızın
müdafiə olunması ilə bağlı təxirəsalınmaz
tədbirlər həyata keçirilmiş, o biri tərəfdən
atəşkəsə nail olmaq üçün bütün siyasi və
diplomatik vasitələr işə salınmışdı. Bunun
nəticəsində 1994-cü ilin mayında Ermənis-
tan-Azərbaycan müharibəsində ölkəmiz üçün
həyati əhəmiyyət kəsb edən atəşkəsə nail
olunmuşdur. 

    Müharibənin dayandırılması, daxili və-
ziyyətin nizamlanması, ictimai-siyasi sabit-
liyin möhkəmləndirilməsi və regionda Azər-
baycanla qonşu dövlətlər arasında yaranmış
gərginliyin normal məcraya salınması Azər-
baycanın müstəqil dövlət kimi yaşamasını
və sonrakı inkişafını şərtləndirdi. 
    Görülən gərgin və əhatəli işlər nəticəsində
1994-cü ildə ATƏT-in Budapeşt sammiti
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq
hüquq prinsiplərinə uyğun həlli haqqında
qərar çıxardı.
    1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycan
daxildə yaranmış nisbi sabitlikdən və bey-
nəlxalq aləmdə ölkəmizə artan inam və
maraqdan istifadə edərək “Əsrin müqavi-
ləsi” adlandırılan ilk neft müqaviləsini
imzalamışdır.
    Azərbaycanda başlanmış bu işlər əhalidə
və bizi istəyən xarici aləmdə inam və sevinc
yaratdığı kimi, respublikamızın inkişafını
istəməyən daxili və xarici qüvvələrdə qıs-
qanclıq oyadırdı. Azərbaycan dövlətçiliyinə
qarşı olan daxili və xarici qüvvələr, müxtəlif
ambisiyalı siyasi və hərbi qruplaşmalar öz
mövqelərinin itirilməsi, dövlətdə və ölkədə
nizam-intizam yaradılması ilə barışmaq is-
təmirdilər. Onlar müxtəlif xarici dairələrin
təsiri və köməyi ilə Azərbaycan Respubli-
kasının qanuni hökumətini devirməyə, ölkədə
hakimiyyətsizlik mühiti, vətəndaş qarşıdur-
ması yaratmağa dəfələrlə cəhdlər göstərir,
müxtəlif dövlət və hökumət rəhbərlərinə
qarşı sui-qəsdlər təşkil edirdilər. 
    1994-cü ilin oktyabrında o zamankı baş
nazir Surət Hüseynovla xüsusi təyinatlı polis
dəstəsinin başçısı Rövşən Cavadov və onun
qardaşı Mahir Cavadovun dəstələri tərəfindən
və ölkədəki bir çox müxalifət partiyalarının
onların hərəkətlərini himayə etməsi nəticə-
sində dövlət çevrilişinə qəsd baş verdi,
qanuni dövlət strukturlarına qarşı yönəlmiş
aksiyaların həyata keçirilməsinə cəhd gös-
tərildi. Azərbaycan dövlətinin qətiyyəti və
dəyanəti, düşünülmüş tədbirlər nəticəsində,
bütün xalqın yekdil və qızğın dəstəyi ilə
çevriliş cəhdinin qarşısı alındı. Gecəyarısı
ayağa qalxan xalq Prezident Sarayının qar-
şısında toplaşaraq öz dövlətçiliyini, öz hü-
quqlarını, öz gələcəyini müdafiə edərək qi-
yamçılara layiqli cavab verdi.
    Qanuni dövlət orqanlarını devirməyə, si-
yasi hakimiyyəti zorakılıqla dəyişdirməyə
növbəti cəhd 1995-ci ilin martında, yenə də
Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı
polis dəstələrinə rəhbərlik edən Rövşən Ca-
vadov və onun qardaşı Mahir Cavadov tərə-
findən göstərildi. Həm də bu dəfə əksər mü-
xalifət partiyaları öz məqsədlərini dövlətçilik
mənafeyindən üstün tutaraq bilavasitə və
dolayısı ilə qəsdçiləri müdafiə etdilər. Baş
verən hadisələri düzgün qiymətləndirmək,
dövlətçilik mövqeyi tutmaq əvəzinə onlar
əhalini çaşdırmağa, qəsdçiləri həvəsləndir-
məyə yönəldilmiş ziddiyyətli bəyanatlar ver-
dilər. Sonralar bir sıra partiyaların və onların
başında duran ambisiyalı siyasətçilərin qəsd-
çilərlə bilavasitə cinayət əlaqələrinə girdikləri,
dövlət hakimiyyətini devirmək və gələcəkdə
formalaşdırmaq istədikləri hökumətdə və-
zifələri bölmək haqqında razılığa gəldikləri
də aşkarlandı. Lakin onların qarşısında yenə
də xalqa arxalanan, Azərbaycan dövlətinin
və xalqının maraqları naminə qətiyyətlə hə-
rəkət edən Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin
yenilməz iradəsi dururdu. Qanunsuz silahlı
dəstələr, cinayətkar qruplar, xaricdən və da-
xildən istiqamətləndirilən qüvvələr, Azər-
baycan dövlətini silah gücü ilə devirməyə
cəhd göstərən qəsdçilər qanuni dövlət or-
qanlarının gücü ilə tamamilə darmadağın
edildilər və layiqli cəzalarını aldılar. Onların
açıq və gizli himayədarları isə xalq qarşısında
ifşa olundular.

(Ardı qəzetin növbəti sayında)
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Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında
Ümummilli lider Heydər Əliyevin yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik 

münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti
Ulu öndər Heydər Əlİyеv: 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə ölkə -

də hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi və müstəqil dövlətçilik tarixinin ikinci dövrü baş-
landı... İlk növbədə, hakimiyyət boşluğu aradan qaldırıldı, respublikanın müxtəlif
bölgələrində baş qaldırmış separatçı qüvvələr və parçalanma meyilləri sağlam dü-
şüncəli vətəndaşların, xalqın böyük əksəriyyətinin fəal köməyi ilə zərərsizləşdirildi,
vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısı alındı. 



    Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin anım gününə həsr edilmiş silsilə tədbirlər
dünən anım mərasimi ilə yekunlaşıb. 

    Yeni Azərbaycan Parti-
yası universitet şəhərciyi
ərazi ilk təşkilatının fəal iş-
tirakı ilə gerçəkləşdirilən
tədbirdə əvvəlcə ulu öndər
Heydər Əliyevin əziz xati-
rəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilib. 
    Universitetin rektoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov giriş sözü ilə çıxış edərək
dünya şöhrətli siyasi xadim, böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən, keçdiyi şərəfli
ömür yolundan danışıb. Qeyd olunub ki, ümummilli lider xilaskarlıq və
quruculuq missiyasını yerinə yetirməklə Azərbaycanın dinamik inkişafına,
beynəlxalq  arenada layiqincə təmsil olunmasına nail olub. 
    Universitetin Bələdiyyə və turizm kafedrasının müdiri, dosent Hafiz
Hüseynov “Ulu öndər Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin ba-
nisidir” adlı məruzəsində qeyd edib ki, çətin və mürəkkəb bir dövrdə
yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan dahi rəhbər Heydər Əliyev xalqımızın
unudulmaz rəhbəri, eləcə də dünya siyasi elitasının görkəmli şəxsiyyət-
lərindən biri kimi Azərbaycan tarixində silinməz iz qoyub. Bu gün Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev ümummilli liderin
məqsədyönlü, uzaqgörən siyasətinə söykənərək mühüm siyasi-iqtisadi
uğurlara imza atır.

Ümumi tarix kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Abdulla
Mustafayev “Heydər Əliyev və Naxçıvan” mövzusunda məruzə edib.
Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1990-1993-cü illərdə
iqtisadi-siyasi böhrandan xilas olub tərəqqi yoluna qədəm qoyması məhz
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli
lider bu dövrdə bütövlükdə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsi
və qorunması, taleyüklü məsələlərin həlli istiqamətində qətiyyətli siyasi
qərarlar qəbul edib. 
    Tibb fakültəsinin dekanı, dosent Bəhruz Məmmədov “Heydər Əliyev
və Naxçıvan Dövlət Universiteti” mövzusundakı məruzəsində ümummilli
liderin bu ali təhsil ocağı ilə əlaqələrindən, universitetin təşəkkülündə
və inkişafındakı xidmətindən danışıb. Vurğulanıb ki, ümummilli lider
ilk dəfə 1974-cü ildə pedaqoji kollektivlə görüşüb, 1992-ci ildə universitetin
25 illik yubiley tədbirlərində, 1999-cu ildə isə 1600 yerlik yeni tədris
korpusunun açılış mərasimində iştirak edib, Naxçıvan Dövlət Universitetini
Azərbaycanın ən dəyərli, qabaqcıl ali məktəblərindən, ali təhsil ocaqlarından
biri kimi yüksək dəyərləndirib. 
    Sonra Tələbə Teatr Studiyasının hazırladığı ədəbi-bədii kompozisiyada
dahi öndərə həsr edilmiş poetik nümunələr səsləndirilib. 
                                                                                      Mehriban SULTAN

Ulu öndər Heydər Əliyev müasir 
Azərbaycan dövlətinin banisidir
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     Ulu öndər Heydər Əliyev həm
Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu
1969-1982-ci illərdə, həm də 1993-cü
ildən sonra ölkədə təhsilin və elmin
inkişafını prioritet bir sahə kimi daim
diqqət mərkəzində saxlamış, bu sa-
hənin çağdaş tələblərə cavab verəcək
səviyyəyə yüksəldilməsini gərəkli və
vacib saymışdır. Görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyev 12 fevral
1995-ci ildə bir qrup qabaqcıl təhsil
işçisi ilə görüşündə yaxın keçmişlə
bağlı hadisələri bir daha nəzərdən
keçirərək demişdir: “Biz 1983-cü
ildən başlayaraq məktəb islahatı
hazır ladıq. Bu, o zaman işləyən
müəllimlərin yadındadır. Mən bütün
Sovet İttifaqı üzrə məktəb islahatını
hazır layan komissiyanın sədri idim.
Sovet İttifaqının bütün respublika-
larının ən tanınmış müəllimləri,
alimləri, elmi-tədqiqat, pedaqogika
institutlarının nümayəndələri ilə,
akademiklərlə dəfələrlə görüşüb
məsləhətləşirdim. İstəyirdim ki, is-
lahatı elə keçirək ki, məktəb daha
yaxşı təhsil versin. Bu gün çox böyük
iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, o
vaxtlar Sovet İttifaqı kimi böyük bir
dövlətin maarif, təhsil sahəsində is-
lahatlarının hazırlanmasına və hə-
yata keçirilməsinə rəhbərlik edirdim...
Demək istəyirəm ki, məktəb, maarif,
təhsil işi ilə həmişə sıx bağlı olmu-
şam... Müəllimlik sənətini, müəllimin
işini, zəhmətini həmişə yüksək qiy-
mətləndirmişəm... Bu, mənim prin-
sipial mövqeyimdir. 25 il bundan
öncə Azərbaycana rəhbər seçiləndə
də bu mövqedə olmuşam, indi –
müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısı
kimi də bu mövqedəyəm. Mən hə-
yatımın bütün mərhələlərində məhz
belə mövqedə durmuşam”. 
    1969-cu ildən etibarən Azərbay-
canda təhsil özünün yeni bir tarixi
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
Daha doğrusu, həmin dövrdən baş-
layaraq ölkəmizdə təhsil həm forma,
həm də məzmunca tamamilə yeni-
lənmiş, Azərbaycan məktəbinin mad-
di-texniki baza baxımından yenidən
qurulması prosesinə start verilmiş,
məktəblilərə dünyəvi məzmunlu bi-
liklərin mənimsədilməsi ilə yanaşı,
milli-mənəvi dəyərlərin öyrədilməsi
işi də günün tələbinə çevrilmişdir.
Faktdır ki, 1969-1982-ci illərdə ölkə -
mizdə minə yaxın ümumtəhsil məktəbi
tikilmiş, həmin təhsil müəssisələri
zamana uyğun maddi-texniki baza
ilə təmin edilərək məktəblilərin isti-
fadəsinə verilmiş, Azərbaycan müəl-
limi daim diqqət və qayğı ilə əhatə
olunmuşdur.  Bu diqqət və qayğı nə-
ticəsində 8 mindən çox azərbaycanlı
maarif işçisi keçmiş SSRİ-nin müxtəlif
orden və medalları ilə təltif edilmişdir. 
    Doğrudur, ölkəmizdə maarifçilik
hərəkatı XIX əsrin əvvəllərindən
başlamışdır. Bu hərəkatın tarixini
öyrənərkən görürük ki, Azərbaycan
maarifçiliyi məhz Heydər Əliyev
epoxasında daim yüksələn xətlə in-
kişaf etmişdir. Heç kəsə sirr deyil
ki, Azərbaycanda ali və ümumtəhsil
məktəbləri şəbəkəsinin sürətlə ge-
nişlənməsi birbaşa dahi rəhbərin ha-
kimiyyəti illərində reallaşmışdır.
Doğma Vətənində maarifçiliyin vü-
səti üçün yeni məktəblərin yaran-
masını zəruri sayan xalqımızın böyük
oğlu 1969-cu ildən sonrakı iki il ər-
zində 16 yeni texniki-peşə məktə-
binin, on ilə yaxın bir dövrdə isə
daha  5 ali məktəbin açılmasına nail
olmuşdur. Elmi-texniki tərəqqiyə
dair dünyəvi biliklərin, Avropa ölkə -
lərində qazanılan uğurların ölkəyə
axını məqsədilə müdrik şəxsiyyət
Heydər Əliyev azərbaycanlı gənc -
lərin respublikanın hüdudlarından
kənarda təhsilini vacib bilmiş, be-
ləliklə, uzaqgörən rəhbərin xeyir-
duası ilə 70-ci illərin ortalarından

başlayaraq hər il yüzlərlə gənc res-
publikadan kənarda fəaliyyət göstərən
nüfuzlu ali məktəblərə təhsil almağa
göndərilmişdir. 80-ci illərin əvvəl-
lərində isə bu rəqəm artıq 1400-ə
çatdırılmışdı. 
    1988-1993-cü illərdə Azərbay-
canda cəmiyyət həyatının bütövlüklə
xaosa və tənəzzülə sürüklənməsi
təhsil sahəsinə də ciddi surətdə mənfi
təsir göstərmişdir. İqtisadi və  bundan
qaynaqlanan mənəvi böhran nəti-
cəsində qabaqcıl təhsil işçiləri mək-
təbdən uzaqlaşır, ölkənin təhsil sis-
temində hərc-mərclik baş alıb ge-
dirdi. Belə bir zamanda ikinci dəfə
ali hakimiyyətə qayıdan dahi rəhbər
Heydər Əliyevin Azərbaycanda təh-
sillə bağlı məsələlərə xüsusi həs-
saslıqla yanaşdığını görürük. Əslində,
ulu öndər özünəməxsus müdrikliklə
təhsil siyasətinə müstəqil dövlətçilik
siyasətinin əsas aparıcı istiqamətlə-
rindən biri olaraq diqqət yetirmiş,
bu zəmində milli inam hissinin bər-
pasına nail olmuşdur.     
    Görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyev istər XX əsrin 70-80-ci illə-
rində, istərsə də 1993-cü ildən sonra
Azərbaycanda təhsil sahəsində qar-
şıda duran vəzifələri birbaşa özü
müəyyənləşdirmiş, həmin vəzifələrin
həyata keçirilməsi işinə də zaman-
zaman özü rəhbərlik etmişdir. Ulu
öndər Azərbaycanda ikinci dəfə ali
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkə -
nin dağılmış iqtisadiyyatını, əsas da-
yaqlarından ayrı düşmüş daxili və
xarici siyasəti, iflic vəziyyətində olan
dövlət qurumlarının fəaliyyətini bərpa
etməklə bərabər, təhsillə bağlı istə-
nilən bir məsələnin həlli ilə əlaqədar
ciddi qərarlar qəbul etmiş, mütərəqqi
mahiyyət daşıyan həmin qərarların
uğurla həyata keçirilməsinə nail ol-
muşdur. Görkəmli dövlət xadimi
müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ən ağır illərində belə, təhsili, məktəbi
sabahkı inkişafı istiqamətləndirəcək
bir sahə kimi nəzarətdə saxlamış,
bununla da, öz qəti qərarları ilə cə-
miyyət həyatında aparılacaq bütün
digər islahatların əsasında təhsilin
dayandığını bir daha təsdiqləmişdir.
Faktdır ki, ölkə üçün ən ağır dövr
sayılan 1994-cü ildə dünya şöhrətli
siyasətçinin gərgin fəaliyyəti nəti-
cəsində həm atəşkəs haqqında saziş
imzalanmış, həm də “Ümumtəhsil
məktəblərinin nümunəvi Əsasnamə-
si”nin yaradılması məsələsi gündəmə
gətirilmiş, şagirdlərin dövlət tərə-
findən dərsliklərlə təmin edilməsi
qərara alınmışdır. Prinsipcə bu, ölkə
təhsilinin nə qədər önəmli olduğunu
cəmiyyətin hər bir üzvünə ayrı-ay-
rılıqda diktə etməkdədir. 
    Ensiklopedik biliklər sisteminə
malik, fenomenal şəxsiyyət Heydər
Əliyevin məktəb, müəllim, təhsil,
tərbiyə haqqında fikirləri milli pe-
daqogikamızda elmi metodologiya-
nın əsasını təşkil etməkdədir. Digər
tərəfdən, ulu öndərin Azərbaycan
ziyalısına əsas tövsiyələrindən biri
təlim-tərbiyə prosesinə, məktəb hə-
yatı ilə əlaqədar hər hansı bir yeni-
ləşməyə son dərəcədə məsuliyyətlə
yanaşmaq idi. Məlumdur ki, xalqı-
mızın böyük oğlu Heydər Əliyev
1998-ci ildə “Təhsil sahəsində isla-
hatlar üzrə Dövlət Komissiyasının
yaradılması haqqında” Sərəncam
imzalamış, bu sərəncam əsasında
“Təhsil sahəsində islahatlar Pro -
qramı” qəbul edilmişdir. 
    Ümummilli lider Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan təhsili sa-
həsində həyata keçirilən tədbirlərdə
eyni istiqamət üzrə Avropa ölkələrinin
qabaqcıl təcrübəsi nəzərə alınmaqla
yanaşı, regional şərait də diqqətdə
saxlanılır, bu yolla, əslində, dünya
təhsili müstəvisində yeni ilklərə imza
atılırdı. Məsələn, dahi rəhbərin 13

iyun 2000-ci ildə imzaladığı Fərmanla
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu və
onun ayrı-ayrı regionlar üzrə 12
filialı yaradılmışdır. 
    Müdrik rəhbər Heydər Əliyevin
əzəmətli biliklər sistemində məktəb
və müəllim, öyrədən və öyrənən,
təlim və tərbiyə haqqındakı müd-
dəaları insanı heyrətləndirəcək də-
rəcədə dəqiqliyi, fəlsəfi mahiyyəti,
həyata bağlı lığı ilə səciyyələnir.
Ümummilli lider 1 sentyabr 2001-ci
il tarixdə yeni dərs ilinin başlanması
münasibətilə Bakı şəhərindəki 6
nömrəli orta məktəbdə təşkil olun-
muş mərasimdə insan həyatında
məktəbin rolunu yalnız bəşər övla-
dının dünyaya gəlməsi ilə bərabər-
ləşdirərək müdrikliklə demişdir:
“Hər bir insan üçün həyat anadan
doğulduğu gündən başlayırsa, in-
sanın şüurlu həyatı, onun gələcəyi,
onun cəmiyyətdə özünə yer tutması
məktəbdən başlayır”.
    Xalqımızın böyük oğlu Heydər
Əliyevin müxtəlif tədbirlərdə, müəl-
limlərlə, ziyalılarla görüşlərində et-
diyi çıxışlar bir daha təsdiqləyir ki,
dahi rəhbər müəllim adına həmişə
xüsusi hörmətlə yanaşmış, Azərbay-
can müəlliminin ictimai həyatdakı
rolunu qeyd-şərtsiz yüksək dəyər-
ləndirmiş, müəllimlik peşəsinin spe-
sifikliyini dönə-dönə vurğulamaqla
cəmiyyət-müəllim-şəxsiyyət məsə-
lələrinə bütün dövrlərin tələblərinə
cavab verəcək səviyyədə aydınlıq
gətirmişdir. Bəli, ulu öndər Heydər
Əliyevin birbaşa reallığa əsaslanan
konsepsiyasına görə, xalqın bilik-
lənməsi, ölkədə təhsilin, elmin in-
kişafı müəllimsiz qeyri-mümkündür.
Eyni zamanda ümummilli lider qəti
şəkildə ölkə ziyalısına belə bir fikir
təlqin edirdi ki, müəllimliyi, sadəcə,
dərs demək səviyyəsində qiymət-
ləndirmək doğru olmaz. Başqa sözlə,
dahi rəhbər bu sahədə çalışan in-
sanların necə bir müqəddəs missiyanı
həyata keçirmələrini dəyərləndirərək
xalqın tərəqqisi işində müəllimlik
peşəsinin əhəmiyyətini belə məna-
landırırdı: “Həyatını müəllimliyə
həsr edən insanlar, həqiqətən, fə-
dakar, xalqına, millətinə sədaqətli
və eyni zamanda qəhrəmanlıq gös-
tərən insanlardır”.
    Ulu öndərimiz göstərirdi ki, hər
bir insan həyatda qazandığı bütün
uğurlarına görə müəllimlərinə borc-
ludur. Bununla belə, ümummilli
lider ustad bir pedaqoq kimi müəl-
limləri əsl Azərbaycan vətəndaşlarını
formalaşdırmaqdan ötrü daim yeni
təlim və tərbiyə metodlarına yiyə-
lənməyə, elmi-texniki tərəqqinin ən
son nailiyyətlərindən faydalanmağa
səsləyirdi. 
    Bu gün Azərbaycanda əsası ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən qo-
yulmuş təhsil siyasəti ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilməkdədir. Təsadüfi de-
yil ki, yüzillərə hesablanmış milli
inkişaf konsepsiyasının əsasında
görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin “Təhsil millətin gələcəyidir”
müddəası dayanır. Dahi rəhbərin la-
yiqli davamçısı, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev təhsil və cəmiyyət məsələsini
bir daha gündəmə gətirərək demişdir:
“Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi
potensialımızı insan kapitalına çe-
virməliyik. Çünki insanın savadı,
biliyi onun gələcək həyatını müəy-
yən edir, ölkənin hərtərəfli inkişa-
fına xidmət edir”.
    Təhsil sahəsində həyata keçirilən
mütərəqqi tədbirlərdən daha biri bu
il ali təhsil müəssisələrinə qəbulda
500 və daha yüksək bal toplayan,
ixtisas seçimində birinci müəllimlik
peşəsini qeyd edən tələbələrə 100
manat məbləğində əlavə təqaüdün
verilməsidir. Qətiyyətlə deyə bilərik
ki, Heydər Əliyev ideyalarına əsas-
lanan Azərbaycan təhsili günbəgün
yeni-yeni uğurlara imza atmaqdadır. 

Saleh MƏHƏRRƏMOV
Naxçıvan Dövlət Universitetinin

rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Milli təhsilimizin hamisi

 Naxçıvan Özəl Universitetində
“Heydər Əliyev lektoriyası”nın
növbəti məşğələsi keçirilib. Məş-
ğələni giriş sözü ilə ali təhsil
müəssisəsinin rektoru İsmayıl
Əliyev açıb.

    AMEA-nın müxbir üzvü Hacı
Qadir Qədirzadə “Heydər Əliyev və
Naxçıvan” mövzusunda çıxış edərək
bildirib ki, burada doğulub boya-
başa çatan, ilk təhsilini burada alan
ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin
fəaliyyəti Naxçıvanda bütün sahələrin
inkişafına zəmin yaradıb, bu inkişafın
daimiliyinə əbədi işıq yandırıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci
dövrünə qədər muxtar respublika
Azərbaycanın geridə qalmış əyalət-
lərindən biri idi. Bu, özünü təsərrü-
fatın bütün sahələrində göstərirdi.
Digər regionlarla müqayisədə Nax-
çıvanda iqtisadiyyata əsaslı vəsait
qoyuluşu aşağı səviyyədə idi. Belə
ki, 1966-1968-ci illərdə muxtar res-
publikaya kapital qoyuluşu 90 milyon
manat olmaqla hər ilə orta hesabla
30,3 milyon manat olub. Dahi
rəhbərin hakimiyyətə gəlməsi ilə bu
rəqəm iki ildə – 1969-1970-ci illər –
105 milyon manat, yəni orta hesabla
50 milyon manatdan artıq olub.
1969-1970-ci illərdə sənaye məh-
sulunun artımı əvvəlki üç ildəkindən
4,1 dəfə çox olub. Alimin sözlərinə
görə, belə inkişaf həyatın bütün sa-
hələrində nəzərə çarpırdı. Məsələn,
1971-1975-ci illərdə əsaslı tikintiyə
210 milyon manat, tikinti-quraşdırma

işlərinə 175 milyon manat
ayrılıb ki, bu da muxtar res-
publika yaranandan 1971-ci
ilə qədərki ümumi vəsaitdən
dəfələrlə artıq idi. Bundan
əlavə, ötən əsrin 70-ci illə-
rində Naxçıvanda elm və
təhsilin inkişaf etdirilməsi
istiqamətində də mühüm ad-

dımlar atılıb. Məhz 1972-ci ildə
Naxçıvan şəhərində Pedaqoji İnsti-
tutun, həmin ildə Naxçıvan Elm
Mərkəzinin, sonrakı dövrlərdə Or-
dubad rayonunda “Xəzər” xüsusi
konstruktor bürosunun, Şamaxı As-
trofizika Rəsədxanasının Batabat
Bölməsinin, “Araz” Elm-İstehsalat
Birliyinin yaradılması gələcəkdə
AMEA Naxçıvan Bölməsinin təş-
kilinə gedən yolun təməlləri idi. 
    Məruzəçi bildirib ki, ötən əsrin
sonlarında regionda yaranmış ağır
ictimai-siyasi vəziyyət ümummilli
lider Heydər Əliyevin Moskvadan
Bakıya, oradan isə Naxçıvana gəlişi
ilə sabitləşdi. Görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdə
Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət gös-
tərməsi Naxçıvanı böyük bəlalar-
dan xilas edib. Məhz həmin dövr-
lərdə Naxçıvanda müstəqil Azər-
baycanın qorunub saxlanılması,
ölkə nin gələcək inkişafı üçün mü-
hüm tarixi addımlar atılıb. Dahi
şəxsiyyətin xalqın təkidli tələbi
ilə 1993-cü ildə yenidən Azərbay-
can rəhbərliyinə qayıdışı isə ölkə -
mizin üzərini bürümüş qara bu-
ludların dağılmasına, Vətənimizin,
eləcə də bu Vətənin ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının hərtərəfli inkişafına
səbəb olub.
    Sonda ümummilli lider Heydər
Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin
müəyyən mərhələlərini özündə əks
etdirən slayd nümayiş etdirilib.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Ali təhsil ocağında “Heydər Əliyev
lektoriyası”nın növbəti məşğələsi keçirilib

     Xalqımızın çoxəsrlik tarixinin son yarıməsrə yaxın bir dövrü Heydər
Əliyev epoxası kimi öyrənilir. Bu epoxada isə müstəqil Azərbaycan
dövlətinin yaradılması və qorunması mühüm yer tutur ki, belə bir
müqəddəs missiyanın reallaşmasına görə xalqımız dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyevin mükəmməl dövlətçilik fəaliyyətinə borcludur. Bu dövlətçilik fəa-
liyyətində isə daha çox önəm verilən sahələrdən birinin məhz təhsil
olduğunu görürük. 
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     Muxtar respublikada yaşayış mən-
təqələrinin yeni informasiya-kom-
munikasiya texnologiyaları ilə tətbiqi
əsas diqqət yetirilən məsələlərdəndir.
Həyata keçirilən genişmiqyaslı qu-
ruculuq işləri rayon mərkəzləri ilə
yanaşı, qəsəbə və kəndlərin simasını
xeyli dəyişmiş, yeni texnologiyaların
tətbiqinə geniş imkanlar açmışdır.
Görülən işlər nəticəsində ən ucqar
dağ kəndində belə, əhaliyə müasir
rabitə xidməti göstərilir. Bu istiqa-
mətdə noyabr ayı ərzində də bir sıra
işlər görülmüş, Şərur rayonundakı
Cəlilkənddə 176 nömrə tutumlu yeni
ATS istifadəyə verilmişdir. Həmçinin
Şərur rayonunun Dizə və Babək ra-
yonunun Naxışnərgiz kəndlərinin hər
birində 208 nömrə tutumlu yeni nəsil
ATS qurulmuş, Dizədə poçt bölməsi
yeni binaya köçürülmüş və müasir

şərait yaradılmışdır. Naxışnərgiz
kənd ATS-nə qonşu Sirab kənd ATS-
dən 3500 metr məsafədə fiber-optik
kabel xətti çəkilmiş, kəndin rabitə
sistemi tamamilə yenilənmişdir.
Həmçinin noyabr ayında mövcud
telefon stansiyalarının nömrə tutum-
larının artırılması və simsiz rabitənin
genişləndirilməsi işləri də davam
etdirilmiş, ümumilikdə, 301 yeni te-
lefon nömrəsi istismara verilmiş,
evədək optika layihəsi üzrə 5 yeni
xətt çəkilmişdir.
    Həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər
poçt xidmətinin də keyfiyyətinin
artırılmasına təsir göstərmişdir. No-
yabr ayında Naxçıvan şəhərində
Əliabad poçt bölməsi, sərhəd qo-
şunları poçt bölməsi və “57-ci” mə-
həllə poçt bölməsində, Şərur rayo-
nunun İbadulla, Çəmənli və Dizə

kənd poçt bölmələrində MHM şə-
bəkə sistemi yaradılmış, Şahbuz
rayonunun Nursu kəndində yeni
poçt bölməsi fəaliyyətə başlamışdır.
Həmçinin ötən ay muxtar respub-
likanın bütün rayon mərkəzi poçt
şöbələrində mobil cihazların qey-
diyyatı üçün qeydiyyat şöbələri fəa-
liyyətə başlamışdır. Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Vergilər Nazirli-
yinin şəhər və rayon vergi idarələ-
rinin hər biri  xüsusi virtual kanal
vasitəsilə Naxçıvan şəhərindəki
MHM şəbəkəsinə qoşulmuşdur.
    “Naxçıvanpoçt” MMC tərəfindən
də noyabr ayında əhaliyə nümunəvi
xidmət göstərilmişdir. Bu dövr ər-
zində Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan
daxil olan maniqramların məbləği
131 min 904 manat, rüsumu 3 min
794 manat, sayı isə 1482 ədəd ol-
muşdur. Bundan başqa, colvir sis-
temi ilə 515 min 906 manat ma-
niqram qəbul edilmiş, 836 min 632
manat maniqram ödənişi həyata ke-
çirilmişdir. Həmçinin 125 manat
dəyərində beynəlxalq maniqram qə-

bul edilmiş, bu istiqamətdə ödəniş
1411 manat olmuşdur. Ay ərzində
muxtar respublikaya 3 min 137
ədəd bağlama daxil olmuş və 362
ədəd bağlama göndərilmişdir. Qeyd
olunan dövrdə “Naxçıvanpoçt”
MMC tərəfindən əhalidən 205 min
898 manat məbləğində abunə və şə-
hərlərarası danışıq haqları, 498 min
415 manat elektrik enerjisindən is-
tifadə haqqı, 802 min 244 manat
qazdan istifadə haqqı olmaqla, cəmi
1 milyon 706 min 839 manat pul
vəsaiti toplanmışdır. Ödənişlərin 186
min 29 manatı POS-terminallar va-
sitəsi ilə, 14 min 253 manatı isə on-
layn qaydada həyata keçirilmişdir.
    Muxtar respublikada diqqət mər-
kəzində saxlanılan məsələlərdən biri
də keyfiyyətli televiziya yayımının
təşkilindən ibarətdir. Artıq muxtar
respublikada rəqəmsal televiziyanın
yayımına başlanılmışdır. Bu sahədə
görülən işlərin davamı olaraq, noyabr
ayında Şahbuz rayonunun Türkeş,
Culfa rayonunun Ərəzin, Qazançı,
Boyəhməd, Nəhəcir, Ordubad ra-
yonunun Pəzməri və Kotam kənd -

lərində cəmi 7 televiziya vericisi
qurularaq istismara verilmişdir. Ötən
ay ərzində “Kanal-35” televiziya-
sında ilk dəfə efirə təqdim olunan
videomaterialların sayı 37 ədəd təşkil
etmiş, 9 film tərcümə olunmuşdur.
Ümumilikdə, ötən ay ərzində tele -
viziyanın dublyaj redaksiyasında
səsləndirilmiş 168 film tamaşaçılara
təqdim edilmişdir.
    Genişzolaqlı və sürətli internet
şəbəkəsinin yaradılması muxtar res-
publikada internet istifadəçilərinin
sayının artmasına da səbəb olmuş-
dur. Belə ki, noyabr ayında 468
abunəçi genişzolaqlı internetə qo-
şulmuş, tədris mərkəzində 253 nəfər
təhsil almışdır.
    Göründüyü kimi, muxtar res-
publikada rabitə və yeni texnologi-
yaların inkişafı diqqət mərkəzində
saxlanılır. Bu sahənin davamlı
inkişafını təmin etmək məqsədilə
görülən işlər bundan sonra da davam
etdiriləcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Rabitə və Yeni Texnologiyalar

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Rabitə və yeni texnologiyaların tətbiqi 
inkişafın başlıca şərtidir

    Dünən “Miqrantların hüquq-
larının müdafiəsi: dövlətdaxili və
beynəlxalq standartlar” mövzu-
sunda konfrans keçirilib.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Apara-
tının, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Prokurorluğunun, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Dövlət Miqrasiya Xid-
mətinin, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ədliyyə Nazirliyinin, eyni
zamanda muxtar respublikada fəa-
liyyət göstərən digər dövlət qu-
rumlarının, qeyri-hökumət təşki-
latlarının, kütləvi informasiya va-
sitələrinin nümayəndələri, Naxçıvan
Dövlət Universitetinin və Naxçıvan
Özəl Universitetinin müəllim və
tələbələri iştirak ediblər.
    Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının İnsan Hü-
quqları üzrə Müvəkkili (Ombuds-
man) Ülkər Bayramova açaraq bil-
dirdi ki, 1948-ci il dekabrın 10-da
BMT-nin Baş Assambleyasında İn-
san hüquqları haqqında Ümumdünya
Bəyannamə qəbul edilib və Baş As-
sambleyanın 423 saylı qətnaməsi
ilə bütün ölkələrə Bəyannamənin
qəbul edildiyi günü rəsmi olaraq
“Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü”
kimi qeyd edilməsi tövsiyə olunub.
Bu günün qeyd edilməsində əsas
məqsəd dünya dövlətlərinin, xalq-
ların və millətlərin diqqətini bəşə-
riyyətin inkişafının əsas amalı olan
insan hüquqları, onun müdafiəsi,
bu hüquqlara hörmət, o cümlədən
insan hüquqları ideyasının daha
geniş təbliğ edilməsinə cəlb etmək
və bu istiqamətdə dünya ictimaiy-
yətinin səylərini birləşdirmək, bey-
nəlxalq əməkdaşlığa nail olmaqdır.
    Müvəkkil vurğuladı ki, XX əsrin
sonlarında müstəqilliyini yenidən
bərpa etdikdən sonra demokratik,
hüquqi və dünyəvi dövlət qurucu-
luğunu özünün inkişaf yolu kimi
bəyan edən Azərbaycan Respubli-
kası BMT-nin İnsan hüquqları haq-
qında Ümumdünya Bəyannaməsinə
və digər beynəlxalq konvensiyalara
qoşulmaqla insan hüquqları sahə-
sində beynəlxalq miqyasda təsbit
olunmuş prinsiplərə sadiqliyini nü-
mayiş etdirdi.
     “Ümummilli lider Heydər Əliyevin
rəhbərliyi altında hazırlanaraq 12
noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş
Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siyası özündə Ümumdünya Bəyan-
naməsinin əsas müddəalarını əks et-
dirməklə yanaşı, ölkədə demokratik,
hüquqi islahatların həyata keçiril-
məsində hüquqi baza olmuşdur”, –

deyən Ülkər Bayramova qeyd etdi
ki, insan hüquqları sistemində əha-
linin müxtəlif sosial qruplarının
hüquqları ilə yanaşı, miqrantların
hüquqları da mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Ölkəmizdə miqrasiya
prosesinin subyektləri olan şəxslərin
– əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin hüquq və vəzifələri Azər-
baycan Respublikasının Konstitu-
siyasında öz əksini tapıb. Ötən illər
ərzində Konstitusiyada təsbit edil-
miş norma-prinsiplərə uyğun olaraq,
bu kateqoriyadan olan şəxslərin
hüquqlarının tənzimlənməsi isti-
qamətində müvafiq tədbirlər həyata
keçirilib.
    Ombudsman bildirdi ki, Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən döv-
lət siyasətinin prioritet istiqaməti
kimi müəyyən edilən miqrasiya
proseslərinin tənzimlənməsi, bu sa-
hədə mövcud qanunvericilik baza-
sının daha da təkmilləşdirilməsi,
səmərəli müdafiə mexanizmlərinin
yaradılması, miqrasiya proseslərinin
idarə olunmasında yeni informasiya
texnologiyalarının tətbiq edilməsi,
qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının
alınması üzrə tədbirlərin həyata ke-
çirilməsi uğurla davam etdirilir. Bu
istiqamətdə atılan ən mühüm addım
isə miqrasiya sahəsində dövlət si-
yasətinin həyata keçirilməsi, miq-
rasiya prosesləri və bu sahədə ya-
ranan münasibətlərin tənzimlənməsi,
habelə əcnəbi və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslərin Azərbaycan Res-
publikasında hüquqi statusu ilə
bağlı normaları müəyyənləşdirən
1 avqust 2013-cü il tarixdən qüvvədə
olan vahid sənədin – Azərbaycan
Respublikası Miqrasiya Məcəllə-
sinin qəbul edilməsidir. 
    Vurğulandı ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da qanun çərçi-
vəsində miqrantların hüquqlarının
qorunması daim diqqət mərkəzində
saxlanılır, miqrasiya prosesinin hə-
yata keçirilməsi sahəsində tədbirlər
uğurla davam etdirilir. Bu sahədə
dövlət siyasətini həyata keçirən
müvafiq dövlət qurumu – Naxçıvan

Muxtar Respublikasının Dövlət
Miqrasiya Xidməti yaradılıb.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Aparatı rəh-
bərinin müavini, Qanunçuluq və
hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şö-
bəsinin müdiri Cəlil Rüstəmov
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında
miqrantların hüquqlarının həyata
keçirilməsində dövlət siyasətinin
ümumi aspektləri” mövzusunda
geniş məruzə ilə çıxış edərək bil-
dirdi ki, müstəqil Azərbaycanın
1995-ci il noyabrın 12-də qəbul
edilmiş Konstitusiyası ölkənin gə-
ləcək inkişaf prioritetlərini müəy-
yənləşdirməklə yanaşı, insan hüquq
və azadlıqlarının təminatını dövlətin
ali məqsədi kimi ön plana çıxarıb.
Konstitusiyamızda insan hüquq və
azadlıqlarına geniş yer verilməsi
Azərbaycan dövlətinin demokratik
ənənələrə, insan hüquqları ideyasına
əməl etmək istəyinin ifadəsidir.
    Qeyd olundu ki, Konstitusiyanın
qəbulundan sonra Azərbaycanda
hüquqi islahatların keyfiyyətcə yeni
mərhələsi başlanıb, dövrün tələb-
lərinə cavab verən bir sıra yeni
qanunvericilik aktları hazırlanaraq
qəbul edilib. 1996-1997-ci illərdə
Azərbaycan  insan hüquq və azad-
lıqlarının, demokratik təsisatların
təminatı ilə bağlı mühüm beynəl-
xalq konvensiyalara, sazişlərə qo-
şulub. Ulu öndər Heydər Əliyevin
1993-cü ildən tətbiqinə moratorium
qoyduğu ölüm hökmü 1998-ci il
fevralın 10-da tamamilə ləğv edilib,
Azərbaycan, bütövlükdə, Şərqdə
bu qətiyyətli və tarixi qərarı verən
ilk ölkə olub.
    Vurğulandı ki, muxtar respub-
likada da insan hüquqlarının təmi-
natı sahəsində görülən tədbirlər
təqdirəlayiqdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Konstitusiyanın
qəbulu və Ombudsman institutunun
yaradılması, insan hüquqlarının tə-
minatı ilə bağlı Konstitusiya nə-
zarəti institutunun formalaşdırıl-
ması, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Vəkillər Kollegiyasının yara-
dılması muxtar respublikada insan

amilinə verilən diqqətin bariz
nümunəsidir.
    Cəlil Rüstəmov bildirdi ki, ölkə -
mizdə dünya təcrübəsinə söykənən
vahid miqrasiya siyasətinin forma-
laşmasında Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin tapşırığı ilə hazırlanan və
dövlət başçısının 2004-cü ildə təsdiq
etdiyi “Dövlət Miqrasiya Siyasəti
Konsepsiyası” çox mühüm rol oy-
nayıb. Həmin konsepsiyada qarşıya
qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq
üçün hazırlanmış “Azərbaycan Res-
publikasının 2006-2008-ci illər
üçün Dövlət Miqrasiya Proqramı”
Prezidentin 2006-cı il  iyulun 25-də
imzaladığı Sərəncamla təsdiq edilib.
Proqramda əsas fəaliyyət istiqa-
mətləri olaraq miqrasiya sahəsində
idarəetmə mexanizminin təkmil-
ləşdirilməsi, bu sahədə dövlət tə-
rəfindən tənzimlənmənin səmərə-
liliyinin artırılması, aidiyyəti dövlət
orqanlarının miqrasiya sahəsində
fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi,
mövcud qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsi, əmək miqrasi-
yası sahəsində kvotaların tətbiqi,
qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşı-
sının alınması üzrə kompleks təd-
birlərin həyata keçirilməsi, eləcə
də digər ölkələrin miqrasiya qu-
rumları və beynəlxalq  təşkilatlarla
əməkdaşlıq nəzərdə tutulub.
    “Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında da miqrasiya proseslərinin
tənzimlənməsi dövlətin diqqət mər-
kəzindədir. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin
2010-cu il 31 may tarixli Fərmanı
ilə Dövlət Miqrasiya Xidməti ya-
radılmış və Əsasnaməsi təsdiq edil-
mişdir. Qısa müddətdə formalaşan
bu xidmət hazırda miqrasiya sahə-
sində dövlət tənzimlənməsini həyata
keçirir”, – deyən Cəlil Rüstəmov
bildirdi ki,  Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Dövlət Miqrasiya Xid-
məti miqrantların hüquqlarının qo-
runması, daha dəqiq ifadə etsək,
bu sahədə qanunvericiliyin icrası
istiqamətində mühüm işlər görmək-
dədir. Bu xidmətin fəaliyyəti üçün
yaradılan şərait isə işlərin keyfiyyətlə
qurulmasına imkan yaradır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi,
üçüncü dərəcəli dövlət miqrasiya
xidməti müşaviri Fazil Ələkbərov
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında
miqrasiya prosesinin və bu sahədə
yaranan münasibətlərin tənzimlən-
məsi” mövzusunda çıxış edərək
bildirdi ki, bu gün Dövlət Miqrasiya
Xidməti fəaliyyətini beynəlxalq

standartlara uyğun şəkildə qurmağı
bacarıb. Belə ki, “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında dövlət orqanlarının
elektron xidmətlər göstərməsinin
təşkili haqqında” Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2011-ci il iyulun 15-də imzaladığı
Fərmana uyğun olaraq, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Miq-
rasiya Xidmətinin rəsmi internet
saytında xüsusi elektron xidmət
bölməsi yaradılıb. Hazırda istənilən
şəxsin elektron xidmət bölməsindən
maneəsiz, sərbəst istifadəsi, həm-
çinin elektron qaydada qəbul edilən
sənədlərə qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada və müddətdə ba-
xılması təmin edilir. 
    Fazil Ələkbərov qeyd etdi ki,
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında sər-
həd-buraxılış məntəqələrində miq-
rasiya bölmələri yaradılıb. Ölkəyə
gələn əcnəbi və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslərin öz hüquq və və-
zifələrini bilməsini təmin etmək
məqsədilə maarifləndirmə işinə
diqqət artırılıb. Sədərək, Culfa,
Şahtaxtı gömrük-keçid məntəqə-
lərində və Naxçıvan Beynəlxalq
Hava Limanında yaradılmış miq-
rasiya bölmələrində quraşdırılmış
elektron köşklər vasitəsilə ölkəyə
giriş edən əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərə qanunvericiliyin
müddəaları müasir formada çatdı-
rılır. Bununla yanaşı, əcnəbi və və-
təndaşlığı olmayan şəxslərin ra-
hatlığını təmin etmək məqsədilə
sərhəd-buraxılış məntəqələrində
onların olduğu yer üzrə qeydiyyatı
aparılır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğunun Hüquqi təminat
və informasiya şöbəsinin rəisi Faiq
Səfərov “Qanunsuz miqrasiya ilə
mübarizənin cinayət-hüquqi as-
pektləri” mövzusunda məruzəsində
miqrasiya ilə bağlı mövcud qanun-
vericilik bazası barədə ətraflı mə-
lumat verdi. 
    Daha sonra Naxçıvan Muxtar
Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini
Qadir Əliyevin,  Naxçıvan Muxtar
Respublikası Daxili İşlər Nazirli-
yinin İnsan alverinə qarşı mübarizə
şöbəsinin baş əməliyyat müvəkkili
Namiq Seyidovun, “Naxçıvan”
Sərhəd Diviziyasının Sərhəd nə-
zarəti bölməsinin rəisi Əhməd
Abbasovun məruzələr ətrafında çı-
xışları oldu.
    Tədbirə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Ülkər
Bayramova yekun vurdu.

- Rauf ƏLiyeV

Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü qeyd olunub

  Muxtar respublikamızda rabitə sisteminin müasirləşdirilməsi və
yeni texnologiyaların tətbiqi diqqət mərkəzində saxlanılır. Son
illər rabitə və informasiya sistemlərinin, informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının inkişafını təmin etmək məqsədilə reallaşdırılmış
məqsədyönlü tədbirlər sosial-iqtisadi inkişafda bu sahənin rolunu
xeyli artırmışdır. Ona görə də Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi və onun strukturuna daxil
olan idarə və müəssisələr qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası istiqa-
mətində səylə çalışırlar.
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Hörmətli seçicilər!
    Seçki komissiyalarının üzvləri, müvafiq
seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizədlər
və onların səlahiyyətli nümayəndələri, yaxud
onların vəkil edilmiş şəxsləri, siyasi parti-
yaların vəkil edilmiş şəxsləri seçki komissi-
yasının iclaslarını, habelə səslərin hesablan-
masını, məntəqə və dairə seçki komissiyala-
rında seçki bülletenləri, seçici siyahıları ilə,
səsvermə üçün qeydiyyatdançıxma vəsiqələri
ilə, səsvermənin nəticələri və yekunları haq-
qında protokollarla müvafiq işin aparılmasını
müşahidə etmək və onlarla tanış olmaq, dairə
və məntəqə seçki komissiyalarının qərarlarının
və digər seçki sənədlərinin (seçici siyahıları,
səsvermə üçün qeydiyyatdançıxma vəsiqələri,
seçki bülletenləri və imza vərəqələri istisna
olmaqla) surətlərini almaq, seçki komissi-
yalarında digər seçki hərəkətlərinin həyata
keçirilməsini müşahidə etmək hüququna
malikdirlər.

    Aktiv seçki hüququna malik olan Azər-
baycan Respublikası vətəndaşları, o cümlədən
Seçki Məcəlləsinin 44-cü maddəsində göstə-
rilən xarici vətəndaşlar müşahidəçi qismində
çıxış edə bilərlər.

     Azərbaycan Respublikasının bütün ərazi-
sində müşahidənin aparılmasına dair ərizə seç-
kilərin elan edildiyi gündən başlayaraq, seç-
kilərin keçirilməsinə 10 gün qalanadək Mərkəzi
Seçki Komissiyasına təqdim edilə bilər. 
    Ərizədə müşahidə aparmaq niyyətində
olan şəxsin soyadı, adı, atasının adı, yaşayış
yerinin ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya
və nömrəsi, zərurət olduqda isə həm də ma-
raqları təmsil olunacaq namizədin adı, qey-
ri-hökumət təşkilatının, siyasi partiyanın  adı
və hüquqi ünvanı göstərilməlidir. Ərizəyə
iki fotoşəkil əlavə olunmalıdır. Hər bir ərizəyə
dair qərar onun verildiyi tarixdən başlayaraq
3 gün müddətində qəbul edilməlidir. Müşa-
hidənin keçirilməsinə rədd cavabı yalnız əri-
zədə göstərilən məlumatlar təsdiq olunmadıqda
verilə bilər. Müşahidənin keçirilməsinə Mər-
kəzi Seçki Komissiyası tərəfindən icazə ve-
rilmədikdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının
bu qərarından apelyasiya instansiyası məh-
kəməsinə şikayət verilə bilər. Müşahidənin
aparılmasına icazə verildikdə müşahidəçiyə
Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi
formada hazırlanmış lövhəcik verilir.
    Seçki dairəsinin ərazisində müşahidənin
aparılmasına dair ərizə seçkilərin elan edildiyi
gündən başlayaraq, seçkilərin keçirilməsinə
5 gün qalanadək müvafiq dairə seçki komis-
siyasına təqdim edilə bilər. Ərizədə müşahidə
aparmaq niyyətində olan şəxsin soyadı, adı,
atasının adı, yaşayış yerinin ünvanı, şəxsiyyət
vəsiqəsinin seriya və nömrəsi, zərurət olduqda
isə həm də maraqlarını təmsil edən qeyri-hö-
kumət təşkilatının, siyasi partiyanın adı və
hüquqi ünvanı göstərilməlidir. Ərizəyə iki fo-
toşəkil əlavə olunmalıdır. Hər bir ərizəyə dair
qərarın qəbuledilmə müddəti ərizənin verildiyi
tarixdən başlayaraq 2 gündən artıq ola bilməz.
Müşahidənin keçirilməsinə rədd cavabı yalnız
ərizədə göstərilən məlumatlar təsdiq olunma-
dıqda verilə bilər. Müşahidənin keçirilməsinə
dairə seçki komissiyası tərəfindən icazə ve-
rilmədikdə dairə seçki komissiyasının bu qə-
rarından Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət
verilə bilər. Müşahidənin aparılmasına icazə
verildikdə dairə seçki komissiyası müşahidəçiyə
Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi
formada hazırlanmış lövhəcik verir.
     Seçki komissiyalarında rəsmi daxil olmuş
şikayətlərə baxıldıqda maraqlı tərəflərin nü-
mayəndələrinin iclasda iştirak etmək hüququ
vardır.
    Səsvermə gününədək seçki komissiyasının
iclasını müşahidə etmək hüququna yalnız
Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən

etdiyi qaydada Mərkəzi Seçki Komissiyasında
bu hüququn əldə edilməsi üçün qeydiyyatdan
keçməklə xüsusi icazə almış müşahidəçilər
malikdirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası tə-
rəfindən verilən lövhəcikdə bu hüquq göstə-
rilməlidir. Bu cür müşahidəçiləri Mərkəzi
Seçki Komissiyası püşkatma yolu ilə müəyyən
edir, o şərtlə ki, Seçki Məcəlləsinin 40.5-ci
maddəsində göstərilən subyektlərin hər birinin
bu cür hüquqa malik olan bir müşahidəçisi
olsun (hər bir seçki komissiyası üçün ayrı-
ayrılıqda) və hər bir seçki komissiyası üçün
belə müşahidəçilərin sayı 10-dan artıq ol-
masın. Səsvermə günü seçki komissiyasının
iclasını müşahidə etmək üçün xüsusi icazə
tələb olunmur.

    Müşahidə aparılmasının prinsipləri
    Müşahidənin aparılması aşağıdakı prin-
siplərə əsaslanmalıdır:

- seçki prosesinə bir namizədin və ya
siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir
göstərilməməlidir;

- müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan
bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

- müşahidə açıq aparılmalıdır;
- müşahidənin yekunları faktlara əsaslan-

malıdır.
Sadalanan prinsiplər müşahidəçinin 

lövhəciyinin arxasında göstərilməlidir
    Müşahidə seçkilər elan olunduğu gündən
başlana bilər və müvafiq məhkəmələrdə seç-
kilərlə əlaqədar bütün mübahisələrə baxıl-
dıqdan sonra, seçkilərin yekunlarının (ümumi
yekunlarının) rəsmi dərc edildiyi gün bitir. 

Müşahidəçilərin hüquq və vəzifələri 
    Müşahidəçinin, o cümlədən beynəlxalq
müşahidəçinin Seçki Məcəlləsinin 40.12-ci
və 40.13-cü maddələrində göstərilən hüquq-
larla yanaşı, aşağıdakı hüquqları vardır:
    -  seçici siyahıları ilə tanış olmaq;
    - səsvermə günü istədiyi vaxt müvafiq
seçki məntəqəsinin səsvermə otağında
olmaq;
    - seçicilərə seçki bülletenlərinin verilməsini
müşahidə etmək;
    - səsvermə yerindən kənarda seçicilərin
səs verməsini müşahidə etmək;
    - seçicilərin sayını hesablamaq, seçki bül-
letenlərinin, ləğv edilmiş seçki bülletenlərinin
sayılmasını müşahidə etmək;
    - müşahidənin nəticələrinin seçki komis-
siyasının protokoluna əlavə olunmasını tələb
etmək;
    - müşahidə aparmağı təmin edən şəraitdə
və müəyyən məsafədən seçicilərin səslərinin
hesablanmasına, seçicilərin səsləri hesabla-
narkən doldurulmuş və ya doldurulmamış
hər bir seçki bülleteninə səsin etibarlılığını
yoxlamaq məqsədilə baxmaq, səsvermənin
nəticələri və seçkilərin yekunları (ümumi ye-
kunları) haqqında seçki komissiyasının pro-
tokolu və digər sənədlərlə tanış olmaq; 
    - səsvermənin təşkili ilə əlaqədar təklif və
iradlarla məntəqə seçki komissiyasının sədrinə,
o olmadıqda isə onu əvəz edən şəxsə müraciət
etmək;
    - seçki komissiyalarının sənədlərinin, o
cümlədən səsvermənin nəticələri və seçkilərin
yekunları haqqında protokolların, səsvermə
günü seçki komissiyasının işə başladığı və
seçki qutularının möhürləndiyi andan seçki
komissiyaları tərəfindən səsvermənin nəticələri
haqqında protokolların qəbul edilməsinədək
seçki komissiyaları tərəfindən tərtib edilmiş
və ya onlara daxil olmuş qoşma sənədlərin
təsdiqlənmiş surətlərinin bir nüsxəsini haqq
ödənilmədən çıxarmaq və ya almaq, əlavə
nüsxələri Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən
müəyyən edilən haqq ödənilməklə çıxarmaq
və ya almaq (müşahidəçinin tələbi ilə seçki
komissiyası adı çəkilən sənədlərin surətlərini
təsdiq etməlidir), səsvermədə iştirak edən
şəxslərin siyahısı ilə tanış olmaq;

    - müvafiq seçki komissiyalarında seçicilərin
səslərinin təkrar hesablanmasını müşahidə
etmək;
    - seçki sənədlərinin dairə seçki komissi-
yasına və Mərkəzi Seçki Komissiyasına gön-
dərilməsini müşahidə etmək.

Müşahidəçiyə aşağıdakı hərəkətlər 
qadağan edilir:

    - seçicilərə seçki bülletenləri vermək;
    - seçiciyə necə səs verəcəyi və ya necə səs
verdiyi haqqında sual vermək;
    - seçicinin xahişi ilə onun əvəzinə seçki
bülleteni alınması haqqında imza etmək;
    - seçicinin xahişi ilə seçki bülletenini
doldurmaq;
    - seçki komissiyalarının həlledici səs hü-
quqlu üzvləri ilə birlikdə seçki bülletenlərinin
hesablanmasında birbaşa iştirak etmək;
    - seçki komissiyalarının işinə maneə törədən
hərəkətlər etmək;
    - seçicilər arasında təşviqat aparmaq;
    - bu və ya digər namizədin, siyasi partiyanın
dəstəklənməsinə yönəldilən və ya dəstəklənməsi
kimi qiymətləndirilə bilən hərəkətlər və ya
çağırışlar etmək;
    -  müvafiq seçki komissiyasının qərarlarının
qəbul olunmasına müdaxilə etmək;
    - seçicilərin suallarına cavab vermək (öz
statusu ilə bağlı suallar istisna olmaqla).

Beynəlxalq (xarici) müşahidəçilər
    Beynəlxalq (xarici) müşahidəçilər  qanunla
müəyyənləşdirilmiş qaydada və müvafiq dəvət
əsasında Azərbaycan Respublikasına gələrkən
Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan
keçirlər. Azərbaycan Respublikasının vətən-
daşları beynəlxalq müşahidəçi statusu ala
bilməzlər.
    Dəvətlər seçkilərin təyin edilməsi barədə
qərar rəsmi dərc edildikdən sonra Milli Məclis,
müvafiq icra hakimiyyəti orqanları və Mərkəzi
Seçki Komissiyası tərəfindən göndərilə bilər.
    İnsan və vətəndaşların hüquq və azadlıq-
larının qorunması sahəsində nüfuzu olan qey-
ri-hökumət təşkilatları da beynəlxalq müşa-
hidəçilərin dəvət olunması haqqında öz tək-
liflərini Milli Məclisin deputatlarına, Mərkəzi
Seçki Komissiyasına və ya müvafiq icra ha-
kimiyyəti orqanına verə bilərlər.
    Beynəlxalq müşahidəçinin səlahiyyət müd-
dəti Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydə
alındığı gündən başlayır və seçkilərin  ye-
kunlarının (ümumi yekunlarının) rəsmi dərc
edildiyi gün tamam olur. 
    Beynəlxalq müşahidəçi öz fəaliyyətini
müstəqil və sərbəst həyata keçirir, onun fəa-
liyyəti müşahidəçini göndərən tərəfin hesa-
bına və ya onun öz şəxsi vəsaiti hesabına
maliyyələşdirilir.
    Beynəlxalq müşahidəçi Azərbaycan Res-
publikası ərazisində olduğu müddətdə döv-
lətin mühafizəsi altına alınır. Seçki komis-
siyaları, dövlət hakimiyyəti orqanları və bə-
lədiyyə qurumları ona zəruri yardım gös-
tərməyə borcludurlar.
    Beynəlxalq müşahidəçilər səsvermə gü-
nündən sonra seçki qanunvericiliyi, seçkilərin
hazırlanması və keçirilməsi ilə əlaqədar mət-
buat konfransı keçirə və kütlə vi informasiya
vasitələrinə müraciət edə bilərlər.
     Beynəlxalq müşahidəçilərin seçicilərlə, na-
mizədlərlə, qeydə alınmış namizədlərlə, seçki
komissiyalarının üzvləri ilə, siyasi partiyaların
səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş
şəxsləri ilə görüşmək hüququ vardır.
    Beynəlxalq müşahidəçilər seçki kampa-
niyasının gedişi, seçkilərin hazırlanması və
keçirilməsi ilə əlaqədar olmayan fəaliyyətlə
məşğul olmaq üçün öz statusundan istifadə
edə bilməzlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Seçki marafonu
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     23 dekabr 2014-cü il Azərbaycan Res-
publikasında bələdiyyə seçkiləri günüdür.

    Seçki komissiyalarının fəaliyyəti seçicilər
üçün şəffaf olmalıdır.

    Müşahidəçi müşahidəni öz təşəbbüsü
ilə və ya qeydə alınmış namizədin və ya
siyasi partiyanın təşəbbüsü əsasında apara
bilər.

    Səsvermə günü səsvermə otağında olan
və seçki hərəkətlərinin həyata keçirilməsini
müşahidə edən şəxslərin siyahısı məntəqə
seçki komissiyasının katibi tərəfindən
aparılır.

    yerli və beynəlxalq müşahidəçilər eyni
hüquqlara malikdirlər və eyni vəzifələr
daşıyırlar.

     Beynəlxalq müşahidəçi qanunları, bey-
nəlxalq hüquq normalarını pozduğu hal-
larda Mərkəzi Seçki Komissiyası onun
qeydiyyatını ləğv edə bilər.

    Ordubad rayonunda “Mədəniyyətlərin
və sivilizasiyaların dialoqu – multikul-
turalizm” mövzusunda tədbir keçirilib.
    Tədbiri giriş sözü ilə Ordubad Rayon
İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Fər-
qanə Hüseynli açıb.
    Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsinin rəisi
Vüqar Babayevin “Mədəniyyətlərin və
sivilizasiyaların dialoqu – multikultura-
lizm” mövzusunda məruzəsi dinlənilib.
Bildirilib ki, sivilizasiyaların qovuşuğunda
yerləşən Azərbaycanın zəngin mədəni-
mənəvi irsə və tolerantlıq ənənələrinə
malik olması beynəlxalq aləmdə etiraf
edilən həqiqətlərdəndir. Mövcud milli-
mədəni müxtəliflik və etnik-dini dözümlü -
lük mühiti onu çoxmillətli, çoxkonfessiyalı
diyar kimi dünya miqyasında mədəniy-
yətlərarası dialoqun bənzərsiz məkanı
kimi tanıdıb. Azərbaycan Respublikasında
bu gün həmin mədəni, etnik rəngarəngliyin
qorunmasına yönəldilən və uğurla həyata
keçirilən dövlət siyasəti multikulturalizm
sahəsində əsrlərdən bəri toplanmış böyük
tarixi təcrübənin xüsusi qayğı ilə əhatə
olunmasını, zənginləşdirilməsini, cəmiy-
yətdə bu istiqamətdə qazanılmış unikal
nailiyyətlərin beynəlxalq aləmdə təbliğinin
gücləndirilməsini zəruri edir.
    “Multikulturalizm eyni bir ölkədə ya-
şayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin
mədəniyyət hüquqlarını tanıyan humanist
dünyagörüşü və ona uyğun olan siyasət-
dir”, – deyən idarə rəisi bildirib ki, mul-
tikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti
və həyat tərzidir. Məhz buna görədir ki,
bu gün Azərbaycan artıq dünyada multi-
kulturalizm mərkəzlərindən biri kimi
tanınmaqdadır. 
    Vurğulanıb ki, 2014-cü il avqustun
20-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında
dövlət orqanlarının dini qurumlarla qar-
şılıqlı fəaliyyətinin təşkil edilməsi, mul-
tikulturalizm və dövlət-din münasibətlə-
rinin daha dolğun tənzimlənməsi məq-
sədilə muxtar respublikada multikultu-
ralizm və dini məsələlər üzrə komissiyalar
yaradılıb.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının qazisi Mircəfər Seyidovun mə-
ruzə ətrafında çıxışı olub. Vurğulanıb ki,
Azərbaycan müxtəlif dinlərin nümayən-
dələrinin sülh, həmrəylik şəraitində ya-
şadığı ölkədir. Heç vaxt ölkəmizdə milli,
yaxud dini zəmində ayrı-seçkilik olmayıb,
olmayacaq. Çünki Azərbaycanda dini to-
lerantlıq hökm sürməkdədir.
    Tədbirə Ordubad Rayon İcra Haki-
miyyəti başçısının müavini Fərqanə Hü-
seynli yekun vurub.

Multikulturalizmin
Azərbaycan nümunəsi

    Seçki Məcəlləsinin 42.3-cü maddəsində
göstərilən tələblərə riayət etməyən mü-
şahidəçinin qeydiyyatı onu qeydə almış
seçki komissiyasının müraciəti əsasında
müvafiq məhkəmə tərəfindən ləğv edilə
bilər.

İtmişdir
“Gəmiqaya Holdinq” Şirkətlər İttifaqının “Bakı Satış Mər-

kəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus möhür itdiyindən
etibarsız sayılır.

*   *   *
Kəngərli rayon Qarabağlar kənd sakini Hətəmov Toğrul

Musa oğlunun adına olan 0900048132 nömrəli VÖEN itdiyindən
etibarsız sayılır.

    Ötən gün ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin anım günü münasibətilə Naxçıvan
şəhər ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri
arasında inşa-yazı müsabiqəsi keçirilib.
Naxçıvan Şəhər Gənc lər və İdman İdarəsi
ilə Təhsil Şöbəsinin birgə təşkil etdiyi
müsabiqəyə 17 tam orta məktəbdən 34
inşa-yazı təqdim olunub. Ulu öndər Heydər
Əliyevin xalqımız qarşısındakı tarixi xid-
mətlərindən bəhs edən inşa-yazılar mün-
siflər heyəti tərəfindən yoxlanılıb və 2
nömrəli tam orta məktəbin X sinif şagirdi
Elnur Nəsirov yazdığı inşa-yazısına görə
müsabiqənin qalibi olub. 3 nömrəli tam
orta məktəbin IX sinif şagirdi Mehtab
Şahverdiyevanın inşa-yazısı ikinci, 9 nöm-
rəli tam orta məktəbin XI sinif şagirdi Se-
vinc Fərəcovanın inşa-yazısı isə üçüncü
yerlə mükafatlandırılıb.
    Qaliblərə təşkilatçıların diplomları
təqdim olunub.

Xəbərlər şöbəsi

İnşa müsabiqəsinin 
qalibi müəyyənləşib


