
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Türkiyə-Azərbaycan
Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun həmsədri Necdet Ünüvarın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edib.

*   *   *
Dövlətimizin başçısı həmin gün MDB-dən seçkilərdə müşahidəçilər missiyasının rəhbəri,

MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri-icraçı katibi Sergey Lebedevi qəbul edib.
*   *   *

Prezident İlham Əliyev aprelin 12-də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) baş katibi
Rəşid Əlimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

*   *   *
Aprelin 12-də Bakının Yasamal rayonunda Hacı Cavad məscidinin yeni binasının açılışı

olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva

açılış mərasimində iştirak ediblər.

Rəsmi xronika

    Ölkəmiz milli dövlətçiliyin taleyi baxımından
çox mühüm bir siyasi kampaniyanı – aprelin
11-də keçirilən növbəti prezident seçkilərini
uğurla başa vurdu. Öz quruluşuna görə unitar,
prezidentli-parlamentli respublika olan gənc
Azərbaycan dövləti üçün müstəqillik dövründə
keçirilən hər bir seçki taleyüklü əhəmiyyətə,
mühüm perspektiv nəticələrə malikdir. Bu ba-
xımdan prezident seçkilərində xalqın verdiyi
səslər yalnız ölkənin mövcud durumunu qiy-
mətləndirmək anlamına gəlmir, eyni zamanda
və bəlkə də, daha çox onun bilavasitə pers-
pektivinə, bu gələcəyə, özünün ümidlərinə
olan inam və etibarı ifadə edir.
    Müstəqil Azərbaycan dövlətinin böyük
qurucusu, dahi Heydər Əliyev xalqına 1 ok -
tyabr 2003-cü il tarixli məşhur müraciətində
demişdir: “İlham Əliyev yüksək intellektli,
praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini
və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və tə-
şəbbüskar bir şəxsiyyətdir... İnanıram ki,
mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü
məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz
və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra
biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və
gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
     Məşhur bir deyim var: “Tarix – dünənki si-
yasətdir, siyasət isə bugünkü tarix”. Bu mənada,
ümummilli liderimizin bu müraciəti artıq tarixə
çevrilmiş 2003-cü ilin siyasi reallıqları priz-
masından ölkəmizin gələcək taleyi ilə bağlı
böyük məsuliyyət hissi ilə xalqa ünvanlanmış
inam və etibar dolu bir müraciət idi. İndi qə-
tiyyətlə demək olar ki, həmin sözlər geridə
qoyduğumuz ötən mərhələnin artıq tarixə çev-
rilmiş 15 illik möhtəşəm inkişaf dövrünü xa-
rakterizə etməklə yanaşı, yaşamaqda olduğumuz
2018-ci ilin gələcəyə ünvanlanmış taleyüklü
siyasi vəzifələri baxımından hər zaman Azər-
baycanın müstəqillik tarixinin hərəkətverici
qüvvəsini təşkil etmişdir. Başqa sözlə, ulu
 öndərin cənab İlham Əliyevin “gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləyirəm” ifadəsi təkcə güclü
siyasi liderə deyil, daha böyük mənada, həmin
gündən gələcək kimi görünən bugünkü Azər-
baycana bəslənilən ümidlər idi. Artıq dördüncü
dəfə xalqımızın özünün gələcəyi naminə böyük
etibarını qazanaraq son prezident seçkilərindən
də parlaq qələbə ilə çıxan cənab İlham Əliyevin
davam etdirdiyi, siyasi zamanın inkişafına
uyğun yaradıcı təkamül nümunələri ilə zən-

ginləşdirdiyi müstəqil milli dövlətçilik siyasəti
məhz bu ümidlərin işığında reallığa çevrilir.
    Hələ 2003-cü il oktyabrın 31-də ilk dəfə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi
and içərkən cənab İlham Əliyev deyirdi:
“Mən Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə ina-
nıram. Əminəm ki, ölkəmiz bundan sonra
da inkişaf edəcək, daha da güclənəcəkdir.
Azərbaycanda demokratiya daha da inkişaf
edəcək, siyasi plüralizm, söz azadlığı təmin
olunacaqdır. Ölkəmiz müasir dövlətə çevri-
ləcəkdir. Bütün bunları etmək üçün Azər-
baycanda çox işlər görmək lazımdır”.
     Bu baxımdan ötən illərin təcrübəsi yalnız
bir sarsılmaz həqiqətlə əlamətdardır: verilən
bütün vədlər yerinə yetirilmiş, ölkəmizin  siyasi-
hüquqi və sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində
çox işlər görülmüş, onilliklərə sığacaq uzun bir
məsafə cəmi 15 il ərzində qət edilmişdir. Bu
uğurlu siyasətin həyata keçirilməsi üçün vacib
şərt –ölkədaxili ictimai-siyasi sabitlik pozulmaz,
sarsılmaz şəkildə təmin edilmiş, Azərbaycanın
yerləşdiyi coğrafi regionun bütün mürəkkəbliyinə,
ölkəmizdəki sabit vəziyyətdən məmnun qalmayan
xarici qüvvələrin məkrli planlarına, mənfur qon-
şularla müstəqilliyin ilk illərindən başlayan mü-
haribə vəziyyətinə baxmayaraq, Azərbaycan
dünyanın ən təhlükəsiz dövlətlərindən biri sta-
tusunu qoruyub saxlamışdır.
    Məhz bu amil Azərbaycan Respublikasının
sosial-iqtisadi inkişafının  təmin edilməsi sa-
həsində qazanılan yeni və daha böyük nailiy-
yətlərin təməlində durmuşdur. 2003-2017-ci
illərdə ölkəmizdə ümumi daxili məhsul 3,2
dəfə artaraq 70 milyard 135 milyon manata,
onun adambaşına düşən hissəsi 6 dəfədən
çox artaraq 7205 manata çatmışdır. Sənaye
məhsulu istehsalı 2,6, kənd təsərrüfatının
ümumi məhsulu 1,7 dəfə artmışdır. Bu dövrdə
ixracın həcmi 6 dəfə yüksələrək 15,5 milyard
ABŞ dollarına çatmışdır. 
    Sürətli və dayanıqlı iqtisadi inkişaf Azər-
baycanın regiondakı lider ölkə statusunu möh-
kəmləndirmiş, vətəndaşların sosial rifah halının
yaxşılaşdırılmasında mühüm nəticələrə gətirib
çıxarmış, regionların sosial-iqtisadi inkişafı
üzrə dövlət proqramlarının uğurla icra edilməsi
ölkənin bütün ərazisi üzrə yeni inkişaf simasını

müəyyənləşdirmişdir. Bu gün Azərbaycan
dünyanın ən rəqabətqabiliyyətli ölkələri sıra-
sında 35-ci yerdədir.
    15 il ərzində dövlət büdcəsindən təhsilə
ayrılan xərclər 7,6, səhiyyəyə çəkilən xərclər
13,5, mədəniyyətə ayrılmış vəsait 3,1, idmanın
inkişafı üçün yönəldilən xərclər isə 5,8 dəfə
artmışdır. Nəticədə, ölkədə 3100 yeni məktəb
binası, 635 səhiyyə müəssisəsi, 244 mədəniyyət
obyekti tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuş,
idmançılarımız müxtəlif səviyyəli yarışlarda
8,5 min medal qazanmış, turizm obyektlərinin
sayı 2,2 dəfədən çox artaraq 563-ə çatmış, bu
dövrdə ölkəmizə 2,7 milyon nəfərə yaxın
turist gəlmişdir. Qaçqın və məcburi köçkünlər
üçün 5,6 milyard manat vəsait ayrılmış, tikilmiş
92 yaşayış kompleksində 48 min 300 ailə və
ya 245 min nəfər yeni mənzillə təmin edilmişdir.
Sosialyönümlü iqtisadi siyasətin əsas nəticələri
özünü 1 milyon 958 min 400 yeni iş yerinin
yaradılmasında, yoxsulluğun səviyyəsinin 44,7

faizdən 5,4 faizə, işsizliyin səviyyəsinin 9,2
faizdən 5 faizə enməsində, aztəminatlı gənc
ailələr üçün sosial mənzillərin tikilib 2018-ci
ildən başlayaraq istismara verilməsində gös-
tərmişdir. Son 15 il ərzində maaşlar və pensi-
yalar 8 dəfə artmış, ölkə əhalisinin sayı 2003-cü
ildəki 8 milyon 269 min nəfərdən 9,9 milyon
nəfərə çatmış, yəni 20 faiz artmışdır.
    Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum,
həmçinin reallaşdırılmaqda olan TAP, TANAP,
Cənub Qaz Dəhlizi kimi regional və beynəlxalq
neft-qaz layihələri ölkəmizin dünya enerji
təchizatı sistemində rolunu daha da artırmış,
Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının işlənməsi
üzrə “Əsrin müqaviləsi” 2050-ci ilədək uza-
dılmışdır. Azərbaycanın tarixi İpək Yolunun
bərpasındakı aparıcı mövqeyi, Bakı-Tbilisi-
Qars dəmir yolu xəttinin istifadəyə verilməsi,
“Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin
reallaşması üçün əsas faktorlardan olan ölkə-
mizin bu layihədəki iştirakı onun beynəlxalq
nəqliyyat sistemindəki danılmaz rolunu daha
da ön plana çıxarmışdır. 
     Ölkəmizin müdafiə qüdrəti bu illər ərzində
xeyli güclənmiş, dövlət büdcəsindən müdafiə
sahəsi üzrə ayrılan xərclər 4 dəfədən çox
artaraq 2 milyard 738 milyon manatı ötmüş,
Silahlı Qüvvələrimiz ən müasir hərbi texnika
və silahlarla təchiz edilmiş, hərbi infrastrukturun
80 faizdən çoxu yenidən qurulmuş və maddi-
texniki baza xeyli möhkəmləndirilmişdir. 2016-cı
ilin aprel ayında düşmənin növbəti təxribatının
qarşısının böyük mərdliklə alınması, 2 min
hektar ərazimizin, bir sıra strateji yüksəkliklərin
işğaldan azad edilməsi, ordumuzun və bütün
xalqımızın döyüş ruhunun daha da yüksəlməsi
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
milli ordu quruculuğu siyasətinin mühüm bəh-
rələridir. Azərbaycan özünün 2005-ci ildən
müdafiə sənayesi olan dövlətə çevrilmiş, hazırda
ölkəmiz 1000-dən çox adda müxtəlif hərbi tə-
yinatlı məhsul, o cümlədən bütün növ döyüş
sursatı, müxtəlif texnika və silahlar istehsal
edir. Bu gün Azərbaycan Ordusu dünyanın ən
yaxşı təchiz olunmuş və döyüş qabiliyyətli 50
ordusu sırasına daxildir.
    Bununla belə, sülhpərvər xalqımız və onun
ən böyük milli sərvəti olan Azərbaycan dövləti

özünü dünyaya tolerantlığın, bütün siviliza-
siyaların, xalqların, dinlərin yanaşı, sərbəst
və rahat birgəyaşayışının təmin oldunduğu
bir məkan kimi təqdim edir. Hər il ölkə pay-
taxtında keçirilən ənənəvi “Bakı Prosesi”
artıq ölkəmizin sülhsevər simasını və dünyaya
multikultural Azərbaycan modelini tanıdan
beynəlxalq tədbir kimi böyük nüfuz qazan-
mışdır. Bu baxımdan ölkəmizdə keçirilən
beynəlxalq idman yarışları da yalnız idmanın
təbliğinə və turizmin inkişafına hesablanmayıb,
eyni zamanda sülh və idman ölkəsi olan Azər-
baycana böyük bəşəri dəyərlər səltənəti kimi
nüfuz qazandırmaqdadır.
    Bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdəki nüfuzunu, yerini və rolunu təmin
edir. İndi torpaqlarımıza düşmən təcavüzü,
Qarabağ həqiqətləri, Xocalı faciəsi, bir sözlə,
ölkəmizin cəlb olunduğu münaqişədəki ədalətli
mövqeyi dünya ölkələri və beynəlxalq birlik
tərəfindən daha tez və obyektiv şəkildə qəbul

olunur. Azərbaycan Respublikası ilk dəfə 24 ok -
tyabr 2011-ci ildə 155 dövlətin dəstəyi ilə
BMT Təhlükəsizlik Şurasının iki illiyə (2012-
2013) qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. Dövləti-
mizin yürütdüyü düşünülmüş və qətiyyətli
balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu, bəzi
qüvvələr tərəfindən nə qədər müqavimətlə
qarşılansa da, müstəqilliyimizin qorunub sax-
lanılmasında çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
    Əlbəttə, sadaladıqlarımız ölkəmizin son
15 ildə qazandığı uğurların heç də hamısı
deyil. Lakin bunlar belə, kifayət edir ki, in-
sanlarımızın öz fərdi yaşayışındakı, xalqımızın,
ölkəmizin həyatındakı yüksəlişi yaşayaraq
və tərəqqini görərək yenidən düzgün seçimlə
və əslində, yekdilliklə öz müdrikliyini təsdiq -
ləməsinin sirri aydın olsun. Bu baxımdan
ölkə 11 aprel seçkilərinə doğru yol alarkən
Azərbaycan vətəndaşı və seçicisi heç bir di-
lemma qarşısında deyildi. Demokratik siyasi
əsaslara, şəffaflığa, azad iradənin ifadəsinə
əsaslanan prezident seçkiləri sadə vətəndaşın
təsəvvüründə möhkəmlənmiş əsl lider seçi-
minin təntənəsi ilə əlamətdar oldu.
    Sarsılmaz siyasi mövqedə təmsil olunan
hər bir vətəndaş öz səsi ilə son 15 il ərzində
görülən işlərə yüksək qiymət verdi! Çünki
bütün bu uğurlar dövlət başçısının liderliyi
ilə hamılıqla, bütöv bir xalq şəklində birlikdə
qazanılmışdır.
    Seçici yaxın və uzaq ölkələrdəki prosesləri
dərindən analiz edərək xalq-iqtidar birliyinə –
Azərbaycanda inkişafın əsas amilinə – sabitliyə,
təhlükəsizliyə, inkişafa, tərəqqiyə səs verdi!
    Seçici əsl siyasətə – real işə səsini verdi!
O siyasətə ki onun mərkəzində həmişə Azər-
baycan vətəndaşı, onun problemləri, qayğıları,
onun rifahı olubdur. 
     Ən nəhayət, Azərbaycan seçicisi İlham
Əliyevi yenidən özünə, xalqına, dövlətinə lider
seçməklə öz səsini bütün bunların rəhnini təşkil
edən milli dövlətçiliyin Heydər Əliyev yoluna –
əbədi müstəqil Azərbaycana səs verdi!
    Seçimin mübarək, AzərbAycAn!

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır
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    Əbülfəz Quliyev – AMEA-nın müxbir üzvü: – Biz ölkə-
mizin bütün bölgələrində, həmçinin Azərbaycanın tarixi

dövlətçiliyinin, milli və mənəvi
dəyərlərin qorunub yaşadıldığı
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
haqqın, ədalətin, demokratiyanın
təntənəsinin şahidi olduq. Heydər
Əliyev yolunu davam etdirən dün-
ya səviyyəli siyasətçinin möhtə-
şəm qələbəsi Azərbaycanımızın
gələcək inkişafını ürəkdən istəyən
hər bir Vətən övladının hədsiz
sevincinə səbəb oldu. 

Bu seçkilər təkcə ölkəmiz üçün
deyil, Cənubi Qafqaz, ümumilikdə, Türk dünyası üçün mühüm
əhəmiyyət daşıyırdı. Çünki seçkilərin nəticəsində həm də
Azərbaycanın növbəti 7 il ərzində daxili və xarici siyasətinin
istiqamətləri müəyyənləşəcəkdi. Azərbaycandakı, o cümlədən
muxtar respublikamızdakı seçicilər də bunu yaxşı bilirdi ki,
düzgün seçim bütün sahələrin, həmçinin  sosial-iqtisadi
yüksəlişin möhkəm bünövrədə davam etdirilməsinə yol açacaq.
Məhz buna görə də 11 aprel prezident seçkilərində növbəti
dəfə seçicilər ən layiqli namizədə səs verdilər. 
    Seçkilərin nəticələri bir daha ölkəmizdə xalq-Prezident
həmrəyliyinin, birliyinin olduğunu sübut etdi. Bu da səbəbsiz
deyil. Çünki Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında son 15 ildə Azərbaycan əsrlərə bərabər inkişaf yolu
keçdi. Bu illər ərzində ölkəmiz bütün dünyada tanındı.
Azərbaycan regionun ən güclü, ən sürətlə inkişaf edən döv-
lətinə çevrildi, qüdrətli ordu formalaşdı. Son illərdə ölkəmizdə
təhsil və səhiyyənin, sosial-mədəni həyatın yüksəlməsi də
Prezident cənab İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Aparılan
sosialyönümlü islahatlar xüsusi qeyd edilməlidir. Əhalinin
sosial müdafiəsinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində
dövlət başçısının atdığı addımlar mütəmadi xarakter daşıdı-
ğından ölkə vətəndaşlarının rəğbətini qazanmaqla yanaşı,
beynəlxalq təşkilatların da həsədaparıcı marağına səbəb
oldu. Sevindiricidir ki, ölkəmizdə möhkəm siyasi sabitlik
hökm sürür, yoxsulluq minimum həddə düşüb, məşğulluğun
səviyyəsi aydan-aya artır.
     Dövlət başçısının diqqət və qayğısı, naxçıvanlıların vətən-
pərvərliyi sayəsində muxtar respublikamız da uğurlu inkişaf
yolu keçib. Ötən illər ərzində qədim diyarda aparılan kompleks
quruculuq işləri bütün şəhər, qəsəbə və kəndlərimizin yenidən
qurulması, abadlaşması, gülüstana çevrilməsi ilə nəticələnib,
yeni-yeni təhsil ocaqları inşa olunaraq istifadəyə verilib. Elmin,
təhsilin inkişafı üçün zəruri olan bütün addımlar atılıb, bir sıra
istehsalat müəssisələri, yeni iş yerləri yaradılıb, ixrac potensialı
artırılıb, xarici ticarət, həmçinin mədəniyyət əlaqələri genişlənib,
əhalinin sosial rifah halı yaxşılaşıb. Muxtar respublika əhalisi
Prezidentinin qayğısını hər zaman öz üzərində hiss edib.
Dövlət başçısı Naxçıvana hər səfərində strateji mövqedə
yerləşən muxtar respublikamızın hərtərəfli inkişafının, bütün
sahələr üzrə onun təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əhə-
miyyətini vurğulayıb, qədim diyarımıza həmişə böyük diqqət
və qayğı göstərib. Muxtar respublika sakinləri də ölkə rəhbərinə
böyük rəğbət bəsləyir, onu həmişə dəstəkləyir. Təsadüfi deyil
ki, 11 aprel seçkilərində muxtar respublikadakı seçicilərin
94,2 faizi cənab İlham Əliyevə səs verib. 
    Fikirlərimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin aprelin 11-də keçirilən seçkilərdə ona
göstərilən böyük etimada görə xalqımıza müraciətində dediyi
sözlərlə bitirmək istəyirəm: “Mən həmişə Azərbaycan
xalqının dəstəyini hiss edirəm. Bu dəstək mənə güc verir.
Bu dəstək bizim inkişafımız üçün əsas şərtdir. Xalq-iqtidar

birliyi Azərbaycanda inkişafımızın əsas amilidir. Bu seçki-
lərdə Azərbaycan xalqı sabitliyə, təhlükəsizliyə, inkişafa,
tərəqqiyə səs vermiş, son 15 il ərzində görülən işlərə yüksək
qiymət vermişdir. Bütün bu uğurları biz sizinlə birlikdə
qazandıq”.
    Həvayət Qurbanova – Sosialist Əməyi Qəhrəmanı,
 Prezident təqaüdçüsü: – Aprelin 11-də Azərbaycan xalqı

yenidən öz seçimini edərək ən layiqli
namizədə – İlham Heydər oğlu
Əliyevə səs verdi. Fikir versək gö-
rərik ki, cənab İlham Əliyev haki-
miyyətdə olduğu ötən dövrdə xal-
qımız üçün böyük işlər görüb. Mə-
dəniyyət, iqtisadiyyat, kənd təsər-
rüfatı, ordu quruculuğu sahələrində
Azərbaycan böyük nəticələr əldə
edib. Şəhər və kəndlərimizin siması
dəyişərək gözəlləşir, yaşayış sə-
viyyəsi yüksəlir. Bütün sahələrdə

fərqlənən insanların əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir. İndi ölkəmizdə gənclərə də, ahıl vətəndaşlara
da, bir sözlə, cəmiyyətin bütün təbəqələrinə lazımi diqqət
və qayğı göstərilir. Azərbaycanın adı dünyanın ən yüksək
tribunalarından gəlir. Ötən illərdə dövlət başçısı öz fəaliyyəti
ilə göstərdi ki, o, həqiqətən, hər bir Azərbaycan vətəndaşının
Prezidentidir. Bizim bir ağrılı problemimiz var ki, o da tor-
paqlarımızın hələ də işğal altında olmasıdır. Ancaq inanırıq
ki, ölkə başçısının qətiyyəti bu məsələnin də həll olunmasında
öz sözünü deyəcək. Əməyinə yüksək qiymət verilən bir
Azərbaycan qadını kimi xalqımızı təbrik edir, ölkə başçısına
isə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıram.
    Firudin Süleymanov – Naxçıvan Muxtar Respublikası
Müharibə, Əmək, Silahlı Qüvvələr və Hüquq-Mühafizə
Orqanları Veteranları Şurasının sədri: – Əvvəlcə bir ağsaqqal
kimi xalqımızı, muxtar respubli-
kamızın bütün sakinlərini cənab
İlham   Əliyevin yenidən Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
seçilməsi münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm. Onu qeyd etmək
istəyirəm ki, əvvəllər olduğu kimi,
bu dəfə də muxtar respublikamızda
seçkilərə çox yüksək səviyyədə
hazırlıq işləri görülmüşdü. Seçki
günü şəhərdəki seçki məntəqələ-
rinin bir çoxunu kənardan müşahidə
edərkən də gördüm ki, təşkilatçılıq tədbirlərinə həssaslıqla ya-
naşılıb. Məntəqələrdə seçicilərin səs verməsi üçün hərtərəfli
şərait yaradılıb. Bu, onu göstərir ki, artıq Azərbaycanın şəffaf
və demokratik seçki keçirmək təcrübəsi var. 
    Digər tərəfdən bunu xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, in-
sanların seçkilərdə iştirak etməyə böyük marağı var idi və
hər kəs yüksək əhval-ruhiyyə ilə seçki məntəqələrinə üz tu-
turdu. Deyirlər, xalqın gözü tərəzidir. Artıq xalqımız cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən 15 ildə görülmüş bütün
işləri lazımınca qiymətləndirir, bu siyasətin davam etməsini
arzulayır. Ölkəmiz bu illərdə əsrlərə sığmayan uzun bir
inkişaf yolu keçib. Azərbaycanın qazandığı uğurlar, əldə
etdiyi nəticələr onun nüfuzunu xeyli artırıb. Eyni zamanda
ölkə vətəndaşlarının sosial rifah səviyyəsi də xeyli yüksəlib,
yüz minlərlə iş yeri yaradılıb. Buna görə də ölkə vətəndaşlarının
böyük əksəriyyəti bu siyasi yolun alternativinin olmadığını
düşünür. Belə düşünməkdə də haqlıdırlar. Çünki bütün
nəticələr göz qabağındadır. Buna görə də inanırıq ki, Azər-
baycanın yaxın gələcəkdə taleyi yenə əmin əllərdə olacaq.

    Tərmenxan Babayev – Ağırlıq qaldırma üzrə dünya və
Avropa çempionu: – Budəfəki
prezident seçkilərində biz gənclər
də fəallıqla iştirak etdik, ölkəmizi
parlaq gələcəyə aparacaq liderə –
cənab İlham Əliyevə səs verdik.
Bu, səbəbsiz deyildi. Çünki məhz
Prezident cənab İlham Əliyevin
həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində
ölkəmizdə bütün sahələrlə yanaşı,
idmanın inkişafı da təmin edilib,
dövlət gənclər siyasəti uğurla re-
allaşdırılıb. Olimpiya -İdman kom-
plekslərinin tikilib istifadəyə verilməsi, onlar üçün Prezident
mükafatının təsis edilməsi, gənclərin idmana cəlbi yönündə
aparılan siyasət Azərbaycan dövlətinin gənclərə və idmançılara
göstərdiyi yüksək diqqət və qayğının əyani göstəricisidir.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, heç bir fəaliyyət
ölkəni dünyada idman qədər tanıda bilməz. Məhz bu ideyanı,
siyasəti rəhbər tutan cənab İlham Əliyev ötən müddətdə
Azərbaycanı idman ölkəsinə çevirdi, müasir idman infra -
strukturu yaradıldı, idmançılara diqqət və qayğı artırıldı,
Azərbaycanda Olimpiya hərəkatı geniş vüsət aldı. İdmançı-
larımızın olimpiadalarda, beynəlxalq səviyyəli mötəbər ya-
rışlarda qazandıqları uğurlar, görülən genişmiqyaslı işlər
nəticəsində Azərbaycan Avropanın, dünyanın idman mər-
kəzlərindən birinə çevrildi. Azərbaycan idmançılarının
mötəbər beynəlxalq yarışlarda, olimpiadalarda çıxışları da
ilbəil daha uğurlu oldu. Respublikamızda idmanın qısa müd-
dətdə yüksək inkişaf səviyyəsinə çatması, idmançılarımızın
beynəlxalq arenada böyük uğurlar qazanması birbaşa bu
sahəyə göstərilən dövlət qayğısı ilə bağlıdır. 
    Prezident cənab İlham Əliyev həm dövlət başçısı, həm
də Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri kimi Azərbaycanda
idmanın kütləviliyinin təmin olunmasına böyük diqqət yetirir.
Təsadüfi deyil ki, ölkəmizdə idmanın maddi-texniki bazasının
əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilməsi, idmançıların
 sosial-məişət məsələlərinin həllinin daim diqqət mərkəzində
saxlanılması gənclər arasında idmana böyük maraq oyadıb.
İdmançıların xüsusi diqqət və qayğı ilə əhatə olunması
idmanın inkişafını stimullaşdırmaqla yanaşı, bu sahədə
qarşıya qoyulan bütün hədəflərə çatmağa imkan verir.
Nəticələr isə göz qabağındadır. İlk Avropa Oyunlarının ke-
çirilməsinin Azərbaycana həvalə olunması, Azərbaycanın
42-ci Dünya Şahmat Olimpiadasına, qadınlar arasında
voleybol üzrə Avropa çempionatına, IV İslam Həmrəyliyi
Oyunlarına, eləcə də  “Formula-1” Avropa Qran-Prisinə ev
sahibliyi etməsi böyük idman uğurlarımızın nəticəsidir. 
    Dövlət başçısı, eyni zamanda idmançıların böyük dostu
və hamisidir. Bütün idmançılar, idman ictimaiyyəti onun
rəhbərliyi ilə idmanın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən
tədbirləri, görülən işləri yüksək qiymətləndirir. Həmçinin
bu sahədə əldə edilən nailiyyətlər beynəlxalq idman ictimaiy -
yəti tərəfindən də təqdir olunur. Bu, təsadüfi deyil, çünki
Azərbaycanın bütün regionlarında, o cümlədən Naxçıvan
Muxtar Respublikasında çoxsaylı idman yarışları, Avropa
və dünya çempionatları, olimpiya və qeyri-olimpiya-idman
növləri üzrə çempionatlar keçirilir. İdman muxtar respubli-
kamızda da sülh, dostluq və əməkdaşlıq dəyərlərini özündə
ehtiva edən əhəmiyyətli bir sahədir. Bu sahə muxtar respub-
likamızda xüsusilə diqqət mərkəzindədir. 
    Ümumiyyətlə, muxtar respublikamızda dövlət gənclər
siyasəti bütün istiqamətlər üzrə uğurla aparılır, gənclərin
ictimai fəallığı təmin olunur, onlar dövlət idarəçiliyində
yüksək vəzifələrə irəli çəkilirlər. Bunun nəticəsidir ki, 2018-ci
ildə Naxçıvan ölkəmizin Gənclər Paytaxtı seçilib. Bütün bu
uğurlar Azərbaycanda gənclərin, eləcə də idmanın inkişafına
göstərilən qayğının sayəsində əldə olunub. Bütün bu reallıqlar
və nailiyyətlərin fonunda əminliklə deyə bilərik ki, idman ic-
timaiyyəti qarşıdakı 7 il üçün seçimini edib və Azərbaycanın,
muxtar respublikanın idman ictimaiyyəti cənab İlham Əliyevin
yenidən Prezident seçilməsinə görə qürur duyur.

- Rauf ƏLİYEV

- Səbuhi HƏSƏNOV

- Ceyhun MƏMMƏDOV

demokratiyanın qalibiyyəti, xalqın seçimi

Muxtar respublikamızın ictimaiyyət nümayəndələri cənab İlham Əliyevin yenidən
dövlət başçısı seçilməsini məhz belə qiymətləndirirlər

     Qəlbi günəştək odlu,
     qəlbi aytək nurludur,
     Xalqımın özü kimi
     vüqarlı, qürurludur.
     Hər işi könül açan,
     əməli uğurludur,
     Bir kimsə ola bilməz
     əvəz ona, tay ona,
     Mən ona səs vermişəm –
     İlham Heydər oğluna!

     Xalqın ona tükənməz
     sonsuz məhəbbəti var,
     O, xalqa vəfalıdır,
     ona sədaqəti var, 
     Heydər qətiyyətlidir-
     müdrik siyasəti var.

     Odur şöhrət gətirən
     anam Azərbaycana,
     Mən ona səs vermişəm –
     İlham Heydər oğluna!

     Ən ali kürsülərdən
     gəlir xalqımın səsi,
     Ucalır pərdə-pərdə
     göyə şənlik nəğməsi,
     Tanınmaz olub bu gün
     yurdumun hər guşəsi,
     Təzə həyat bəxş edir
     yenə Milə, Muğana,
     Mən ona səs vermişəm –
     İlham Heydər oğluna!

     O, haqqın, ədalətin
     mübariz əsgəridir,

     Yurdun nurlu, işıqlı,
     günəşli səhəridir.
     Xalqla bir addımlayan
     vüqarlı sərkərdədir
     Vətən onun əliylə
     dönübdür gülüstana,
     Mən ona səs vermişəm –
     İlham Heydər oğluna!

     Dünya görür gücümü –
     əyilməzəm, dönməzəm,
     Mən günəş ürəkliyəm –
     heç bir zaman sönməzəm.
     Mən haqqın yolçusuyam –
     zirvələrdən enməzəm,
     Təzə yollar salacaq
     Şuşaya, Zəngilana,

     Mən ona səs vermişəm –
     İlham Heydər oğluna!

     Çatır nuru, işığı
     yaxın, uzaq ellərə,
     Sevinc, fərəh gətirir
     qəlblərə, könüllərə,
     Adı şirin nəğmətək
     düşüb milyon dillərə
     Müdrik yol göstərəndir
     əlli milyon insana,
     Mən ona səs vermişəm –
     İlham Heydər oğluna!

     Bir yol seçib özünə-
     xalqa sədaqət yolu!
     İnam, vəfa, etibar,
     Yurda məhəbbət yolu!

     Çətinlikdən qorxmayır
     Yolu – cəsarət yolu!
     Onun işi, əməli
     sığmaz min-min dastana,
     Mən ona səs vermişəm –
     İlham Heydər oğluna!
     Əməli düz, işi düz-
     Yolu Heydər yoludur,
     Qəlbi qurmaq, yaratmaq
     eşqi ilə doludur,
     O da bizə Heydərtək
     müqəddəsdir, uludur,
     Naxçıvan oğul kimi
     basır onu bağrına,
     Biz ona səs vermişik –
     İlham Heydər oğluna!

biz ona səs vermişik – İlhAm heydər oğluna

Asim YADİGAR

    Ölkəmizdə aprelin 11-də keçirilən prezident seçkiləri uğurla başa çatdı. Azərbaycan seçicilərinin çox böyük
əksəriyyəti görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi xətti uğurla davam etdirən cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə önümüzdəki 7 il ərzində daha sürətli inkişafa, sabitliyə, əmin-amanlığa, rifaha səs verdilər.
Heydər Əliyev yoluna daim sarsılmaz sədaqət nümayiş etdirən naxçıvanlı seçicilər isə bu dəfə də seçkilərdə fəal
iştirak edib, ilkin nəticələrə görə, seçicilərin 94,2 faizi cənab İlham Əliyevə səs veriblər. Bu, Azərbaycan üzrə ən
yüksək göstəricidir. İlkin nəticələr bir daha belə deməyə əsas verir ki, muxtar respublika sakinləri ötən illər ərzində
dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasətin bundan sonra da davam etdirilməsini istəyirlər. Məhz bütün bunlara görə,
naxçıvanlılar 11 aprel tarixini demokratik dəyərlərin, xalqın iradəsinin və dövlətçilik maraqlarımızın qələbəsi günü
olduğunu vurğulayırlar.
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    Naxçıvanın strateji mövqeyi və
təbii sərvətləri hələ qədim dövr-
lərdən Yaxın Şərq və Cənubi Qaf-
qazda məskunlaşan ulu əcdadla-
rımızın diqqətini cəlb etmişdi. Əl-
verişli təbii-coğrafi mövqedə yer-
ləşdiyi üçün Naxçıvan həmişə Azər-
baycanda baş verən ictimai-siyasi
proseslərin mərkəzində olmuşdur.
Rusiyada çar hakimiyyətinin dev-
rilməsi əsarət altına alınmış xalqlar
arasında, o cümlədən Azərbaycan-
da və onun ayrılmaz hissəsi olan
Naxçıvanda azadlıq hərəkatını ge-
nişləndirmiş, milli istiqlala ümidləri
artırmışdı.
    Həmin dövrdə Azərbaycanda ol-
duğu kimi, Naxçıvanda da Milli
komitələrin yaradılmasına başlan-
mışdı. Naxçıvan, Culfa və Ordubad
şəhərlərində yaradılan bu komitə-
lərin başlıca məqsədi milli hərəkatın
əsas istiqamətlərini müəyyənləş-
dirmək və seçkili yerli idarəetmə
orqanları yaratmaq idi. Bununla
yanaşı, həmin komitələr bədxah
qonşularımızın bəd niyyətlərindən
müdafiə olunmaq üçün silahlı dəs-
tələr də formalaşdırmağa çalışırdılar.
Bolşeviklərin daxil olmadığı Milli
komitələr o vaxtlar Naxçıvanın
idarə edilməsində mühüm rol oy-
nayırdı. Erməni Milli Komitəsi
Naxçıvan Milli Komitəsinin nüfu-
zundan qorxduğu üçün hətta onun
rəhbərlərini ələ almaq məqsədilə
rüşvət də təklif etmişdi. Lakin Milli
Komitənin üzvləri ermənilərin gön-
dərdiyi pulu qəbul etməmiş və onu
geri qaytarmışdılar. 
    1918-ci ilin fevralında Zaqafqa-
ziya Komissarlığını əvəz edən Za-
qafqaziya Seyminin antiazərbaycan
və antitürk siyasəti onun müstəqil
dövlətlərə parçalanmasını gücləndirdi
və uzun çəkən proseslərdən sonra
28 may 1918-ci ildə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti öz müstəqilliyini
elan etdi. 
    Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin bu il yanvarın 10-da
2018-ci ilin Azərbaycan Respub-
likasında “Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti İli” elan edilməsi haqqında
imzaladığı Sərəncamda deyilir:
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi
ilə milli dövlətçilik tarixində silin-
məz izlər qoymuş, xalqın qəlbində
azadlıq və istiqlal duyğularını güc-
ləndirməklə respublikanın gələcək
müstəqilliyi üçün etibarlı zəmin
hazırlamışdır”. 
    Cümhuriyyətin yarandığı vaxt-
dan Naxçıvan Milli Komitəsi onun-
la əlaqə yaratmağa çalışır, qədim
diyarın Azərbaycanın tərkibinə da-
xil olmasını istəyirdi, lakin yaran-
mış siyasi və beynəlxalq vəziyyət
xalqın bu arzusunu həyata keçir-
məyə imkan verməmişdi. 1918-ci
ilin dekabrında Milli Komitənin
sədri Mir Hidayət Seyidzadənin
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökumətinə məruzəsində Zəngəzur
qəzasının Ermənistan hökumətinə
birləşdirilməsi ilə bağlı onların
göndərdikləri bildirişlərdən bəhs
edilmiş, Zəngəzur, Şərur, Naxçıvan
və Ordubada olan erməni təcavüz-
lərindən danışılmışdır. Mir Hidayət
Seyidzadənin məktubunda Naxçı-
vanın Azərbaycan hökuməti tərə-
findən nəzarətə alınması təkidlə
tələb olunurdu.
    Həmin çətin günlərdə Türkiyə
ordusu Şərur-Dərələyəzi və İrəvan-
Culfa dəmir yolunu nəzarətə götürə -
rək Naxçıvana doğru irəliləyirdi.
Kazım Qarabəkir Paşanın rəhbərlik
etdiyi türk qoşunları Şərur qəzasına
daxil olduqdan sonra hücumu mü-
vəqqəti olaraq dayandırdı. Fürsətdən
istifadə edən erməni qulduru An-
dranik Naxçıvanı ələ keçirmək üçün
yeni planlar qurmağa başladı. Nax-
çıvan Milli Komitəsi isə daşnakların
bu hərəkətləri qarşısında müvəqqəti
gözləmə mövqeyi seçmişdi. Kö-
məksiz qalan xalq torpaqlarımızın
müdafiəsinə qalxdı. Nehrəm kən-
dində bütün qonşu kəndlərin nü-

mayəndələrinin iştirakı ilə xalq qo-
şunu dəstələrinin müqaviməti ya-
radıldı. Xalq qoşunu 1918-ci il iyu-
nun axırlarında Nehrəm kəndi ya-
xınlığında Andranikin quldur dəstəsi
ilə qarşılaşaraq onu darmadağın
etdi. Andranik xalq qoşununun tə-
qibindən qorxaraq biabırçılıqla Qa-
rabağa qaçdı. Daşnaklarla döyüşdə
qətiyyət göstərməməsi ilk vaxtlar
türklərlə Naxçıvan Milli Komitəsi
arasında münasibətlərin soyumasına
səbəb olmuşdu. Lakin bu, Türkiyə
ilə yox, Türkiyəyə hər vasitə ilə
təzyiq edərək onları regiondan sı-
xışdırmaq istəyən müttəfiqlərin si-
yasətindən irəli gəlirdi. Digər tə-
rəfdən müttəfiqlər, xüsusilə ingilis
hökuməti erməni silahlı dəstələrinin
yaradılmasına maddi yardım gös-
tərərək onları Türkiyə ərazisində
qətliamlar törətməyə təhrik edirdi.
    Belə bir dövrdə Naxçıvan Milli
Komitəsi Türkiyə ordusu ilə əlaqə-
lərini möhkəmləndirərək silahlı dəs-
tələrini gücləndirməyə başladı. 1918-ci
ilin yayında daşnaklar bir tərəfdən
Naxçıvanı Ermənistana birləşdirmək
üçün hər cür fitnəkarlıqlar törədir,
digər tərəfdən isə ingilislərdən yar-
dım alaraq Andranikin başçılığı ilə
Naxçıvanın şəhər və kəndlərini talan
edir, dinc əhalini kütləvi surətdə
qətlə yetirirdilər. Süst, Çeşməbasar,
Tumbul və digər kəndlər tamamilə
dağıdılmışdı. Azğınlaşan daşnaklara
müttəfiq dövlətlər – İngiltərə və
Fransa hərtərəfli yardım göstərirdi.
Qafqaza dair fitnəkar planlarını hə-
yata keçirməyə və Türkiyəni bu re-
giondan sıxışdırmağa çalışan müt-
təfiqlər daşnak qüvvələrindən vasitə
kimi istifadə edirdilər. Daşnaklar
isə fürsətdən istifadə edərək “Böyük
Ermənistan” planlarını həyata ke-
çirməyə çalışırdılar. 
    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökuməti həmin dövrdə Ermənis-
tana onun Naxçıvandakı işğalçılıq
siyasətini pisləyən nota vermişdi.
Azərbaycanın Ermənistandakı dip-
lomatik nümayəndəsi Məhəmməd
xan Təkinski Nazirlər Şurasının
sədri Nəsib bəy Yusifbəyliyə yazdığı
məlumatda Ermənistan hökumətinə
77 nömrəli notanın təqdim edilmə-
sindən bəhs etmişdi. Həmin notada
Azərbaycan hökuməti ölkəmizin
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Nax-
çıvana erməni qoşunlarının göndə-
rilməsini pisləmiş, onları mübahisəli
məsələlərin sülh yolu ilə həll etməyə
çağırmışdı.
    Azərbaycanın İrandakı diploma-
tik nümayəndəsi Adil Xan Ziyad-
xanov 10 aprel 1919-cu ildə Xarici
İşlər Nazirliyinə göndərilmiş ra-
portlarında yazırdı ki, 20 martdan
başlayaraq ermənilərin Naxçıvan
və Ordubad rayonlarına mütəşəkkil
hücumları haqqında teleqram alıram.
Adil Xan Ziyadxanov Naxçıvan
əhalisinə ərzaqla yardım edilməsi
üçün İran hökuməti qarşısında mə-
sələ qaldırmış və bunun reallaşma-
sına nail olmuşdur.
    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin Ermənistandakı diplomatik nü-
mayəndəsi M.Təkinskinin Azərbay-

can hökumətinə göndərdiyi məlu-
matlardan aydın olur ki, ermənilər
hiylə yolu ilə Şərur-Naxçıvan böl-
gəsini Ermənistana birləşdirmək is-
təyirdilər. Başqa bir məlumatda Tə-
kinski Naxçıvan əhalisini silahlan-
mağa çağırırdı. O yazırdı: “Tərəfi-
mizdən görülmüş tədbirlər nəticə-
sində artıq Şərur-Naxçıvan və Or-
dubad Milli Şura şəklində birləş-
mişdir ki, o da mənimlə müntəzəm
əlaqə saxlayır”.
    I Dünya müharibəsindəki məğ-
lubiyyətdən sonra Türkiyə ordusu
Cənubi Qafqazdan, o cümlədən
Naxçıvandan çıxmalı oldu. Mudros
barışığının 11-ci maddəsinə əsasən
Azərbaycan İngiltərənin nüfuz dai-
rəsinə daxil idi. Azərbaycan höku-
məti müqavilənin ölkəmizə aid olan
şərtlərinə etiraz etsə də, onu dəyiş-
dirmək iqtidarında deyildi. Bu für-
sətdən istifadə edən Britaniya hö-
kuməti 1919-cu ildə Dəvəlidə, Nax-
çıvanda, Culfada və Şahtaxtıda qo-
şun hissələri yerləşdirməyə, bu əra-
zilərin ingilis hakimiyyət orqanları
tərəfindən idarə edilməsinə çalışırdı.
O dövrdəki Naxçıvan rəhbərləri bu
çətin vəziyyətdə yerli muxtariyyəti
saxlamaq şərtilə ingilislərin təklif-
lərini qəbul etməyə razı olduqlarını
bildirmişdilər. Həmin vaxtlar ingilis
komandanlığı Naxçıvanın Ermə-
nistana verilməsi üçün Naxçıvan
Milli Şurasına və Kalbalı xan Nax-
çıvanskiyə təzyiq göstərmişdi. Er-
məni quldur dəstələri isə Naxçıvana
hücum edərək qırğınlar törətmişdi.
Bununla bağlı olaraq Təkinskinin
xarici işlər naziri Məmməd Yusif
Cəfərova məktubunda yazılırdı ki,
erməni qoşunları Naxçıvan, Şərur,
Vedibasar, Şahtaxtı rayonlarını,
daha sonra isə Culfanı da tutmuşlar.
Məktubda Ordubad əhalisinin er-
mənilərə qarşı mübarizə apardığı
göstərilir. Mənbələrdən məlum olur
ki, o dövrdə ingilislər asayişi öz
üzərlərinə götürmüş, lakin vədlərinə
əməl etməmişdilər.
    Bu çətin günlərdə AXC hökuməti
Naxçıvana birbaşa yardım edə bil-
məsə də, Bəhram xan Naxçıvanskinin
Bakıya səfərindən sonra zabit heyəti
göndərərək, hərbi təlimlər təşkil et-
məklə Naxçıvanın müdafiəsinə kö-
məklik göstərməyə çalışırdı. Bakıda
aparılan danışıqlar zamanı Naxçı-
vanın AXC-nin tərkibinə daxil olun-
ması məsələlərinə də toxunulmuşdu.
Lakin beynəlxalq vəziyyət hələlik
buna imkan vermirdi.
    1919-cu ilin yayında ingilislər
tərəfindən ruhlandırılan daşnak dəs-
tələri yenidən Naxçıvana qarşı hü-
cumlara başladılar. Naxçıvan, Şərur
və Ordubaddan gələn məlumatlara
görə, erməni daşnakları zəbt etdikləri
ərazilərdə ictimai fəalları həbs edir,
hər addımda axtarışlar aparır, mü-
səlmanların əmlakını müsadirə edir-
dilər. Azərbaycan hökuməti ermə-
nilərin Naxçıvandakı bu özbaşına-
lıqlarının qarşısını almaq üçün müt-
təfiqlərin Qafqazdakı ali komissarına
müraciət etmişdi. Lakin onların la-
qeydliyi nəticəsində Ermənistanın
nizami hissələri Naxçıvan yaxınlı-

ğındakı müsəlmanların yaşadıqları
Bulqan kəndini atəşə tutmuş, əhali
vahimə içərisində evlərini tərk et-
mişdi. Əlbəttə, Naxçıvan torpa-
ğında özlərini əsl qəsbkar kimi
aparan ingilislər və daşnaklar hər
an xalqın qəzəbinə düçar ola bilə-
cəklərini də unutmurdular. Məhz
xalqın intiqamından qorxduqları
üçün ingilis nümayəndəsi və daşnak
general- qubernatoru şəhərdə deyil,
Naxçıvandan üç kilometrlik məsa-
fədə yerləşən hərbi düşərgədə lövbər
salmağı daha məqsədəuyğun hesab
etmişdi. 
    Düşmənin özbaşınalığı ilə ba-
rışmayan əhali etiraz və çıxışlara

başladı. 1919-cu ilin yazında Or-
dubad, Zeynəddin, Bulqan, Şahbuz,
Qıvraq və digər kəndlərdə ingilis-
lərin müdafiə etdiyi daşnaklara qarşı
çıxışlar olmuş, əhali işğalçılardan
Naxçıvan torpaqlarını tərk etməyi
tələb etmişdi. 
    Düşmənin özbaşınalığı uzun sürə
bilməzdi. Milli azadlıq hərəkatının
artmaqda olan dalğaları 1919-cu il
iyunun sonu, iyulun əvvəllərində
ingilisləri öz qoşunlarını Naxçıvan-
dan çıxarmağa məcbur etdi. Onlar
getdikdən sonra Naxçıvan Milli Ko-
mitəsinin hərbi hissələri daşnak dəs-
tələrini əzərək onları Naxçıvan əra-
zisindən qovub çıxardı.
    1919-cu ilin ikinci yarısında Cə-
nubi Qafqazda Paris sülh konfran-
sının əsas təşkilatçılarından biri olan
Amerika Birləşmiş Ştatlarının rolu
artmağa başladı. ABŞ hökuməti
Naxçıvan Milli Komitəsinin başçısı
Cəfərqulu xanla apardığı danışıqlarda
burada ABŞ-ın general-qubernator-
luğunu yaratmaq istədiklərini bil-
dirmişdilər. Bununla bağlı olaraq
müttəfiqlərin Qafqazdakı Ali Baş
komissarı V.Haskel 20 bənddən
ibarət layihə hazırlayaraq Azərbaycan
hökumətinin sədri N.Yusifbəyova
göndərmişdi. Həmin layihədə müt-
təfiqlər Vedibasar, Şərur, Dərələyəz
və Naxçıvanı neytral zona elan edir-
dilər. Naxçıvan Milli Komitəsi və
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu
layihənin bəzi bəndləri ilə razılaş-
madılar. Məsələn, layihədə Azər-
baycan qoşunlarının neytral zonadan
çıxarılması, Vedibasar əhalisinin
başqa yerə köçürülməsi, həmçinin
ermənilərin açıq-aşkar himayə edil-
məsi öz əksini tapmışdı ki, Azər-
baycan hökuməti bunu qəbul edə
bilməzdi. Naxçıvan Milli Komitə-
sinin və Azərbaycanın etirazlarına
cavab olaraq V.Haskel bildirmişdi
ki, onların müttəfiqlərə şərt irəli
sürmək haqqı yoxdur və deyilənlər
mütləq qəbul olunmalıdır. 

    Naxçıvan Milli Komitəsinin rəh-
bərləri Cəfərqulu xan və Kalbalı
xan ABŞ nümayəndəsi Haskeli
inandırmaq istəyirdilər ki, bu şərt-
lərlə Naxçıvanda general-quberna-
torluq yaradılması məqsədəuyğun
deyil. AXC hökuməti isə Naxçı-
vanda Azərbaycanın general-
 qubernatorluğunun yaradılmasında
israr edirdi. Azərbaycan hökuməti
altı min nəfərlik qoşun hissəsini
silahlandırmağı Naxçıvan Milli Ko-
mitəsinə vəd etmişdi. AXC-nin xa-
rici işlər naziri V.Haskelə yazdığı
məktubunda neytral zonaya daxil
edilən ərazilərin Azərbaycanının
ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu
vurğulayır, bu məsələnin ABŞ pre-
zidenti Vilsonun xalqların hüquqları
haqqında prinsiplərinə uyğun şə-
kildə həll olunacağına ümid etdiyini
bildirirdi.
    Ermənistanın rəhbərləri istər in-
gilis, istərsə də amerikalıların hərbi
rəhbərləri ilə birbaşa təmasda ol-
duqları üçün M.Təkinskinin qeyd
etdiyi kimi, bir çox məsələlər onların
xeyrinə həll olunurdu. Öz məqsə-
dinə nail ola bilməyən ABŞ nüma-
yəndəsi daşnakları Naxçıvana qarşı
hücuma təhrik etdi. O, bu yolla
onları özlərinə tabe etməyə çalışırdı.
Lakin döyüş qabiliyyətini çoxdan
itirmiş erməni quldur dəstələri heç
bir əhəmiyyətli müvəffəqiyyət qa-
zana bilmədi. ABŞ-ın gözlədiklə-
rinin əksinə olaraq hərbi toqquş-
malar, azərbaycanlı əhaliyə qarşı
törədilən qanlı cinayətlər Naxçıvan
Milli Komitəsinin başçısı, müsavatçı
Kalbalı xanın hərbi, inzibati və si-
yasi hakimiyyətini daha da möh-
kəmləndirdi. O həmçinin xəzinəyə,
dəmir yoluna, poçt-teleqrafa və ver-
gilərin qoyulmasına nəzarəti bərpa
etdi. Milli Komitə Naxçıvanda So-
vet hakimiyyəti qurulanadək Azər-
baycan xalqının müstəqilliyi uğ-
runda mübarizəsini davam etdirdi,
daşnak hücumlarına müvəffəqiy-
yətlə sinə gərdi.  
    Tarixi faktlar sübut edir ki, müx-
təlif ictimai formasiyalarda və tarixi
mərhələlərdə Naxçıvanın ərazi bü-
tövlüyünün qorunmasında, Azər-
baycanın tərkibində mövcud olmaqla
tərəqqi yolu keçməsində Naxçıvan
əhalisinin mübarizliyi, tarixin ən
ağır, sərt dövrlərində  siyasi iradə
və qətiyyət nümayiş etdirməsi mü-
hüm rol oynamışdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 90 illik yubileyinin
keçirilməsi ilə bağlı imzaladığı sə-
rəncamda deyilir: “Naxçıvan əha-
lisinin milli istiqlal ideyalarına bağ-
lılıq nümayiş etdirərək dövlət müs-
təqilliyimizin bərpası, qorunub sax-
lanılması və möhkəmləndirilmə-
sində müstəsna xidmətləri vardır”.

Vəli BAXŞƏLİYEV
AMEA-nın müxbir üzvü

naxçıvan milli Komitəsinin fəaliyyəti 
cümhuriyyət dövründə

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100

    AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyevin baş
redaktorluğu ilə hazırlanan “Xəbərlər” jurnalının builki ilk sayı işıq üzü

görüb. İldə dörd dəfə çap olunan jurnalın
yeni sayı ictimai və humanitar elmlər se-
riyasına daxildir. 

Nəşrin Tarix, Arxeologiya və etnoqrafiya,
Azərbaycan dili, Folklor və ədəbiyyat, İn-
cəsənət, İqtisadiyyat adlı bölmələrində 45
müəllifin müxtəlif səpkili mövzuları əhatə
edən elmi məqalələri yer alıb. Belə ki,
jurnalda “Naxçıvanın Atropatena dövlətində
yeri və roluna dair”, “2018-ci il üçün İslam
Mədəniyyətinin Paytaxtı – Naxçıvan şə-
həri”, “Naxçıvantəpə yaşayış yerində ar-
xeoloji qazıntılar”, “Naxçıvan dialekt və
şivələrində işlənilən bəzi köməkçi nitq

hissələri haqqında”, “Muxtar Qasımzadənin “Nuhçıxandan gəlirəm” və
“Yaddaş çırağı” şeirlər silsiləsində Naxçıvan abidələrinin bədii əksi”,
“XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri Naxçıvana dair bəzi tarixi əlyazma
salnamələri”, “Naxçıvan yallıları: Köçəri yallısı”, “Qastronomiya
turizminin Naxçıvan Muxtar Respublikasında inkişaf perspektivləri” və
digər məqalələr dərc olunub.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İnformasiya şöbəsi

“Xəbərlər” jurnalının builki  
ilk sayı işıq üzü görüb

l”l Yeni nəşrlər l”l



İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, Qaraxanbəyli kənd sakini Səfərov

Cabir İbrahim oğlunun adına 10 aprel 1999-cu ildə veril-
miş JN-1735A inventar nömrəli, 10304005 kodlu “Torpa-
ğın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə” itdiyindən
etibarsız sayılır.

*  *  *
Naxçıvan şəhəri, Atatürk küçəsi, bina 20, mənzil  

2-də yaşamış Əliyev Cəmşid Qulu oğlunun adına verilən
MH-0008860 seriya nömrəli reyestrdən çıxarış itdiyin-
dən etibarsız sayılır.

*  *  *
Naxçıvan şəhəri, Şadlinski küçəsi, bina 1, mənzil

8-də yaşamış Rzayev Rahib Sultan oğlunun adına
olan 11087 inventar nömrəli texniki pasport və
MH-0024813 nömrəli reyestrdən çıxarış itdiyindən eti-
barsız sayılır.

    Qədim Nuh yurdunun min bir
rəng çalarları, ecazkar gözəllikləri
ilə insanı valeh edən əsrarəngiz tə-
biəti, buradakı ictimai və mədəni
inkişaf səviyyəsi, yerli əhalinin həyat
və məişət şəraiti xalçaçılığı çox qə-
dim dövrlərdən sənətkarlığın mühüm
sahələrindən birinə çevirmişdir.
     Şərur rayonunun Tənənəm kən-
dində də xalçaçılıq sənətini bir nəsildən
digərinə daşıyanlar zaman-zaman
gözəl xalçalar toxuyub ərsəyə gətiriblər.
Yaxın günlərdə biz də yolumuzu bu
yaşayış məntəqəsinə salıb illərdir,
xalça toxumaqla məşğul olan, 80 yaşlı
Səltənət nənə ilə görüşdük. Diqqətimizi
ilk çəkən elə evinin döşəməsini bəzə-
yən xalçalar oldu. İnsan əllərinin mö-
cüzələr yaratmağa qadir olduğunu bir
daha gördük. O, xalçaçılığın sirlərini
qızlarına, nəvələrinə də öyrədib. Səl-
tənət nənənin dediklərindən:
     – Xalçanın toxunub ərsəyə gəlməsi
bir saatın, bir günün işi deyil. Əvvəlcə
toxunacaq xalçanın ölçüsünü nəzərə
alıb, həmin ölçüyə uyğun yun götürür -
lər. Yun təmizlənir, yuyulub quru-
dulduqdan sonra daraqda daranaraq
əlçim halına gətirilir. Yunu ip halına
salmaq üçün əlçimlər cəhrədə əyirilir.
Hazırlanan dükçələrdəki ip ikiqat ol-
maqla, yumaqlanır. Əyirilmiş yunun
boyanması asan olsun deyə, kələf
formasına salınır. İplər boyandıqdan
sonra zivəyə sərilərək tamamilə qu-
rudulur. Kələflər toxunmaq üçün yu-
maq halına gətirilir. Xalçanın toxu-
nuşuna isə əsasən, uzun gecəli payız
günlərində başlanılır. Toxunacaq xal-
çanın ölçüsü nəzərə alınaraq həmin

ölçüdə hana ağacı quru-
lur. Xalçanı ərsəyə gə-
tirmək üçün pambıqdan
hazırlanmış əriş və ar-
ğacdan istifadə edilir. Hə-
min iplər hana qurulduq-
dan sonra hana ağacına
sarınır. Əriş iplərini bər-
kitmək üçün “kücü ağa-
cı” deyilən ağac da ha-

nanın yan ağaclarına bərkidilir. Kücü
ağacı eninə, sağdan sola yan ağaclara
bərkidildikdən sonra əriş sapını uzu-
nuna kücü ağacına dolayıb düyün
vuraraq, hananın başından keçirirlər.
Bu ağac ilə hana ağacları arasına
əlavə olaraq “qoltuq ağacı” deyilən
ağac dayanır ki, bu da toxunmuş il-
mələrin və keçiləcək arğac iplərinin
bərkidilməsi üçün istifadə edilir. Eyni
zamanda kücü ağacının yuxarı tərə-
fində digər bir ağacdan da istifadə
edilir ki, bu, arğacların bir-birinə ke-
çilməsi üçün istifadə olunur. Xalçanı
toxumaq üçün, əsasən, həvə, kirkid,
balaca bıçaq, böyük qayçıdan istifadə
edilir. Hər bir xalçanın dəyəri toxu-
nulan ilmələrin sayı və həmin ilmələr
vasitəsilə təsvir olunan naxışların
mənası ilə qiymətləndirilir. Səltənət
nənə xalçanın nəfisliyinin təyin edil-
məsi və ona qiymət qoyulması qay-
dasından da danışır:
    – Bir şəst ölçüdə fərşin haşiyəsinə
nəzər salır, xalçanın həmin hissəsinin
ilmələrini sayırlar; əgər ilmələrin
sayı çoxdursa, xalçanın qiyməti də
baha olur. Xalçaların sənaye üsulu
ilə toxunması bu qədim sənətlə məş-
ğul olanların sayını bir qədər azaltsa
da, xalqın hələ qədimlərdən yaratdığı
nə varsa, o, bu gün də öz qiymətini
saxlayır. 
    Səltənət nənə ilə söhbət zamanı
öyrənirəm ki, kənd sakini Güllər
Salmanova da neçə illərdir, xalça-
çılıqla məşğuldur. Onun söhbəti:
     – Nənəm, anam, bacım xalça to-
xuyurdular. Bu səbəbdən mən də uşaq-
lıqdan xalça toxumağa həvəs göstər-

mişəm. Otaqlarımızın birində həmişə
xalça toxumaq üçün hana olardı. Kiçik
yaşlarımdan nənəmin yanında əyləşib
onun bu gözəl naxışları necə işlədiyi
ilə maraqlanardım. Uzun qış gecələ-
rində xalça toxuyan nənəm deyərdi ki,
uzaq keçmişdə əllə toxunan xalçanın
xalq arasında xüsusi yeri var idi.
Amma xalçanı toxumaq üçün istifadə

edilən məmulatların qiyməti baha ol-
duğundan bəzən xalqın maddi vəziy-
yəti əllə toxunan xalçanı almağa imkan
verməyib. Bu gün sevinirəm ki, döv-
lətimizin yaratdığı şərait hesabına bu
sənətlə məşğul olmağa hər cür imkanlar
var və indi toxunan xalçalar əvvəlki-
lərdən seçilmir. Həm keyfiyyətinə,
həm də qiymətinə görə bu gün toxunan
xalçalara tələbat getdikcə artır.
     Güllər xanım onu da deyir ki, to-
xuduğumuz xalçaların keyfiyyətinin
bir sirri də bu dağ kəndində bəslənən
qoyun-quzuların yunudur. Xalçaları
həmin yundan əyirilib hasilə gətirilən
iplərdən toxumuşuq. İpləri isə bu tor-
pağın özündə bitən müxtəlif bitkilər
vasitəsilə boyamışıq. Belə rəng lər təbii
olduğu üçün illər boyu solmayıb, öz
parlaqlığını itirməyib. Təbii ip, boya,
əriş, arğac vasitəsilə toxunan xalçalar
öz keyfiyyəti ilə əvəzolunmazdır. 
     Son illər qədim el sənətinə maraq
artıb. Bu sənətin biliciləri xalça to-
xumaq üçün Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyindən dəzgah, alət-
lər, əriş, arğac və rəngli iplər alırlar.
Güllər xanım da belə qadınlarımızdan
biridir. O, müqavilə əsasında indiyə
kimi 7 kiçikölçülü xalça toxuyub,
təhvil verib. “Yaradılan şəraitdən sə-
mərəli istifadə etməklə həm qədim
el sənətini yaşadır, həm də aldığımız
əməkhaqqı ilə ailə büdcəsinə kömək
edirik”, – deyən xalçaçı xanım döv-
lətimizə minnətdarlığını bildirir. 
    Ana-nənələrimizin ürəyinin hə-
rarəti, barmaqlarının nəvazişi ya-
şayan xalçalar əvəzsiz sənət əsər-
ləridir. Bu işlə məşğul olanların
vəzifəsi isə qədimdən xalqımıza
məxsus olan həmin sənətin indiki
dövrdə yaşadılması, gələcək nəsil-
lərə də ötürülməsidir. Elə bu sə-
bəbdəndir ki, xalçaçılıq sənəti bu
gün də Tənənəmdə analarımızın-
nənələrimizin əlinin sığalı, ürəyinin
istisi ilə yaşadılır.

- Ramiyyə ƏKBƏROVA

Xalçalar analarımızın, nənələrimizin ürəyinin hərarətidir

    Hər bir şəhərin görünüşünə
özünə məxsus çalarlar qatan, onu
gözəlləşdirən elementlərdən biri də
burada xalqın görkəmli şəxsiyyət-
lərinə ucaldılan abidələrdir. Bu gün
çox sayda ölkə paytaxtları vardır
ki, onlar məhz bu qəbildən olan
abidələri ilə seçilirlər. Dünya heykəl -
təraşlıq sənətinə bənzərsiz incilər
bəxş etmiş Avropa şəhərləri öz abi-
dələri ilə insanları ovsunlayır. İtaliya
şəhərləri öz fəvvarələri ilə seçilirsə,
Fransa, Rusiya, Hollandiya kimi
ölkələrin şəhərləri görkəmli şəx-
siyyətlərə ucaldılmış abidələri ilə
tanınır. Başqa sözlə desək, bir şə-
hərdə ucaldılan heykəl və büstlər
simvol kimi orada yaşayan xalqın
tarixini tanıdır, qonaqlara bir növ
bələdçi rolunu oynayır.
    Tarixən qədim Şərqdə İslam dini
təşəkkül tapandan bəri bir-birindən
gözəl binalar, tarixi abidələr ucaldılsa
da, zaman-zaman dini fanatizmə
uyan bəzi təbəqələr incəsənətin bir
qolu olan heykəltəraşlığın və rəs-
samlığın inkişafına böyük maneələr
törədiblər. Bəlkə də, buna görədir
ki, bu gün yaxın müsəlman Şərqinin
bir çox ölkələrində belə heykəllərə

az rast gəlinir. 
    Tarixdə dünya mədəniyyətinə
silinməz izlər qoyan Səlcuqlar döv-
ləti dönəmində Naxçıvan da özünün
intibah dövrünü yaşayırdı. Bu dövr-
də burada bütün sənət növləri kimi,
memarlıq da çiçəklənmə dövründə
idi. Həmin illərdə Naxçıvan me-
marlıq məktəbinin banisi olan Əcəmi
Əbubəkr oğlu Naxçıvani qədim di-
yarımızı təkcə Türk dünyasında de-
yil, bütün Şərq aləmində tanıtdı.
Səmərqənddən Təbrizə, Marağadan
Konyaya qədər hər kəs bu görkəmli

memarın sənət nümunələrindən
 ilham aldı, bəhrələndi.
    Bu gün Naxçıvanın ən görkəmli
yerlərindən birində bu dünya şöhrətli
memarın abidəsi ucalır. Bu, təkcə
Əcəmi Naxçıvaniyə deyil, ümumi-
likdə, Naxçıvan memarlığına ucal-
dılan abidədir. Naxçıvan şəhərindəki
Heydər Əliyev prospekti ilə Nizami
küçəsinin kəsişməsində yerləşən
 görkəmli sənətkarın abidəsi 1989-cu
ildə ucaldılıb. Azərbaycan Respub-
likasının Əməkdar rəssamı, heykəl-
təraş Kamal Ələkbərovun müəllifi

olduğu heykəldə Əcəmi Naxçıvani
başında orta əsrlərə məxsus çalma,
sol əlində memarlıq atributlarından
sayılan ölçü pərgarı, sağ əlində isə
üzərində eskiz layihə kağızları tutmuş
vəziyyətdə təsvir edilib. Vüqarla da-
yanan heykəlin üzərinə görkəmli sə-
nətkarın yaradıcılığına məxsus hən-
dəsi naxışlar vurulub və sərbəst
şriftlə “Əcəmi Naxçıvani” sözləri
yazılıb. Abidənin yerləşdiyi ərazi
həm tarixiliyi, həm də müasirliyi
özündə yaşadır. Yaxınlıqda böyük
əhəmiyyətə malik inzibati binalar,

tarixi-mədəni abidələr, eləcə də isti
yay günlərində insanların istirahətini
təmin edən geniş məkan yerləşir. Bir
çox tədbirlərə ev sahibliyi edən Heydər
Əliyev Sarayı, həmçinin buradakı
Heydər Bulağı da əsrarəngiz görünüşə
əlavə rəng qatır. Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun yeni binası, müasir və
vətənpərvər mövzulu filmlərlə gənc -
lərin görüşünə gələn “Gənclik” Mər-
kəzi bu əraziyə xüsusi yaraşıq verir.
Şəhər sakinlərinin ən çox üz tutduğu
məkanlardan sayılan Əcəmi seyrən-
gahı ərazisindəki tarixi-mədəni abi-

dələri ilə diqqəti çəkir. Təsadüfi deyil
ki, bu ünvandan yolunu salan insan-
ların çoxu təbiət vurğunu yaradıcı
insanlardır. Burada günün müxtəlif
vaxtlarında molbert arxasında işləyən
rəssamları, şairləri çox görmək olar.
Bu yerin cəlbedici görünüşü onlara
ilham bəxş edir, çəkilən rəsmləri
daha baxımlı, yazılan şeirləri məz-
munlu və oxunaqlı edir. Keçirilən
rəsm sərgilərində, işıq üzü görən ki-
tablarda bunun bir daha şahidi oluruq.
Məkanın üstün cəhətləri doğma di-
yarımıza gələn xarici ölkə vətəndaş-
larının da diqqətindən yayınmır.
    Bu gün şəhərimizdə tarixi
 şəxsiyyətlərə ucaldılan abidələr
çoxluq təşkil edir. Əcəmi Naxçıva-
ninin bənzərsiz sənət incilərinin yer
aldığı Naxçıvan şəhərində indi yüz-
lərlə memarlıq nümunələri ucalır.
Müasir binaların tikintisində me-
marlar nə qədər yeni üsullardan is-
tifadə etsələr də, Əcəmi yadigarı
elementlərə də böyük üstünlük ve-
rirlər. Bir sözlə, bugünkü Naxçıvan
memar Əcəmi mirasından lazımınca
bəhrələnir. Bu bəhrələri indi hər
addımda görmək olar.

- Nail ƏSGƏROV
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    Muxtar respublikada aztəminatlı ailələrin məşğulluğunun təmin
edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər bu qəbildən olan in-
sanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Belə
tədbirlərin davamlı xarakter alması isə həmin ailələrə dövlət qayğısının
ifadəsi kimi dəyərləndirilir. Bu məqsədlə keçirilən növbəti tədbirdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası əmək və əhalinin sosial müdafiəsi
naziri Cavid Səfərov çıxış edərək muxtar respublikada aztəminatlı
ailələrə göstərilən dövlət qayğısı, onların sosial reabilitasiyası və məş-
ğulluğunun təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər
barədə danışıb. 
    Ailə əməyinə əsaslanan fərdi təsərrüfatların yaradılması istiqamətində
görülən tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin tapşırığı ilə uzun müddət ünvanlı dövlət sosial yardımı
alan və fərdi təsərrüfatlarını qurmaq üçün müraciət edən ailələrə köməklik
göstərilməsi nəzərdə tutulub. Verilən tapşırığın icrası ilə əlaqədar Şərur,
Babək, Culfa rayonları üzrə müraciət edənlər içərisindən, ümumilikdə,
8 aztəminatlı ailə müəyyən edilib. Həmin ailələrdən yeddisinə yanında
balası olan bir iribuynuzlu, birinə isə yanıbalalı 10 xırdabuynuzlu heyvan
verilib. 
    Vurğulanıb ki, ötən dövr ərzində qeyd edilən kateqoriyadan olan
ailələrin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 82 aztəminatlı
ailənin özünüməşğulluğu təmin edilib. Bu da ailələrin sosial vəziyyətlərinin
yaxşılaşdırılmasına öz müsbət təsirini göstərib. 
    Sonra aztəminatlı ailə təmsilçilərinə verilən mal-qara ilə bağlı sənədlər
təqdim olunub.
    Yardım alanlardan Şərur rayonunun Dəmirçi kənd sakini Heydərəli
Qurbanov göstərilən qayğıya görə minnətdarlığını bildirib. 

Xəbərlər şöbəsi

Aztəminatlı ailələrin özünüməşğulluğu
ilə bağlı tədbir keçirilib 

    Məlum olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun 2018-ci il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və
inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
təsdiq edilmişdir. Yeni Dövlət Proqramı Naxçıvanda qədim milli dəyər-
lərimizin daşıyıcısı olan xalçaçılıq məktəbinin zəngin ənənələrinin ya-
şadılması və inkişafında əhəmiyyətli rol oynayacaq, nənələrimizdən
miras qalmış bu qiymətli xalq sənətinin unudulmaqda olan sirlərini öy-
rənmək və təbliğ etmək üçün geniş imkanlar açacaq.

Ümumi müddəalar:
     Təlim dili: Azərbaycan dili
     Təhsil forması: əyani
     Təhsil müddəti: 3 il
     Yaş həddi: Cari ildə tam orta ümum-
təhsil müəssisəsini bitirən və hərbi-həkim
komissiyasının rəyinə əsasən hərbi xidmətə
yararlı sayılan oğlanlar və qızlar qəbul
olunurlar.
     Naxçıvan Tibb Kollecinin Hərbi feldşer
işi ixtisasına qəbul olunmaq istəyən
 namizədlər 20 aprel 2018-ci il tarixdən
20 may 2018-ci il tarixədək Naxçıvan
Tibb Kollecinin direktoruna ərizə ilə mü-
raciət etməlidirlər. 

Ərizəyə aşağıdakı sənədlər
əlavə olunur:

     1. Şəxsən yazılmış tərcümeyi-hal 
     2. Doğum haqqında şəhadətnamənin
surəti
     3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti 
     4. Təhsil aldığı yerdən xasiyyətnamə 
     5. Tam orta təhsil haqqında sənədin

surəti (cari ilin məzunları üçün arayış
“Forma 63”)
      6. 4 ədəd rəngli fotoşəkil (3x4 santimetr
ölçüdə) 
     7. Valideynlərin və ya qəyyumluq edən
şəxslərin razılıq ərizələri
     8. İstənilən səbəbdən qeyd olunan ix-
tisasda təhsil almaqdan imtina etməsinin
tələbənin Naxçıvan Tibb Kollecindən xaric
olunması ilə nəticələnəcəyi barədə nami-
zədin götürdüyü öhdəlik 
      9. Tibbi göstərişlərə görə qanın Vasser-
man, İİÇV sereoloji reaksiyasına və hepatit
B, C daşıyıcılığına müayinəsinin nəticələri
     10. Psixonevroloji, narkoloji, vərəm
və dəri-zöhrəvi xəstəlikləri üzrə qeydiyyatda
olub-olmaması haqqında arayışlar.
     Şəxsiyyət vəsiqəsi, doğum haqqında
şəhadətnamə, hərbi qeydiyyat haqqında
sənəd və tam orta təhsil haqqında sənədin
əsli namizəd tərəfindən Naxçıvan Tibb
Kollecinin sənəd qəbulu komissiyasına
şəxsən təqdim olunur.

naxçıvan Tibb Kollecinin 
hərbi feldşer işi ixtisasına 2018/2019-cu tədris

ilində qəbul qaydaları
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