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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

Oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB
Sərhəd Qoşunları Komandanları Şurasının Bakıda keçiriləcək 78-ci iclasının
iştirakçılarını qəbul edib.

Görüşün iştirakçılarını salamlayan Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın
belə bir tədbirə ev sahibliyi etməsi birinci dəfə deyil. Biz sizinlə görüşmüşük, ola
bilsin ki, tamamilə indiki tərkibdə olmayıb, amma sizin çoxunuz artıq bizim ölkəmizdə
olub. Bu, çox yaxşı tədbirdir. Bu, təkcə sərhəd xidmətlərinin rəhbərləri arasında
deyil, həm də ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirir.

Vladimir Kulişov MDB Sərhəd Qoşunları Komandanları Şurasının yaradılmasının
25 illiyinə həsr olunmuş xatirə medalını və hədiyyələri dövlətimizin başçısına təqdim
edib.

*   *   *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 18-də Körfəz

Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Əbdüllətif bin Raşid Əl-
Zəyyəninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

*   *   *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 18-də Polşa Res-

publikasının xarici işlər naziri Vitold Vaşçikovskinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edib.

Rəsmi xronika

    Oktyabrın 18-də – Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Müstəqilliyi Günündə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında ilk milli hərbi
hissənin yaradılmasının 25-ci ildönümü qeyd
olunub.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov və Azərbaycan
Respublikasının müdafiə naziri, general-
polkovnik Zakir Həsənov tədbirdə iştirak
ediblər.
    Azərbaycan Respublikası müdafiə nazi-

rinin müavini – Əlahiddə Ümumqoşun Ordu
komandanı, general-leytenant Kərəm
Mustafayev tədbirə hazırlıq barədə Ali
Məclisin Sədrinə raport verdi.
    Ali Məclisin Sədri əsgərləri salamladı. 
    Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
ifa olundu. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Dövlət Müs-
təqilliyi Gününün Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında ilk milli hərbi hissənin yara-

dılmasının 25-ci ildönümü ilə qeyd olunduğunu
bildirmiş, əlamətdar bayramlar münasibəti
ilə tədbir iştirakçılarını, eləcə də Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin muxtar
respublika ərazisindəki ordu, birləşmə və

hissələrinin şəxsi heyətlərini, bütün muxtar
respublika əhalisini təbrik edərək demişdir:
Müdriklər dövlətlərin qüdrətini onun ordu-
sunun qüdrəti ilə ölçürdülər. İtalyan filosofu
və mütəfəkkiri Nikolo Makiavelli özünün
məşhur “Hökmdar” əsərində göstərirdi ki,

“bütün dövlətlərdə hakimiyyətin əsasını
yaxşı qanunlar və yaxşı ordu təşkil edir”. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Ümummilli
liderimiz Azərbaycana hər iki rəhbərliyi
dövründə dövlət və ordu quruculuğu məsə-
lələrini diqqətdə saxlamış, ordu quruculuğu
sahəsində təxirəsalınmaz tədbirlər həyata
keçirmişdir. Ölkəmizdə dövlət müstəqilliyi
elan olunandan sonra bu müstəqilliyin qo-
runmasına da 1991-ci ilin sentyabrında
Naxçıvanda ilk milli ordu qurumunun ya-

radılması ilə başlanılmışdır. O vaxt Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
işləyən ümummilli liderimiz muxtar res-
publikanın sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi
və müdafiəsinin təşkili haqqında qərarlar

qəbul etmiş, bununla da milli hərbi hissələrə
və könüllü dəstələrə vahid rəhbərlik təmin
olunmuşdur. 1992-ci il sentyabrın 15-də
isə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində
ilk milli ordu qurumu – 705 saylı əlahiddə
gücləndirilmiş motoatıcı briqada təşkil edil-

mişdir. 25 il bundan əvvəl – 1992-ci il ok -
tyabrın 9-da Naxçıvanda keçirilən ilk hərbi
paradda ümummilli lider Heydər Əliyev
deyirdi: “Biz 70 il ərzində hər il keçmiş
Sovetlər İttifaqının silahlı qüvvələrinin
bayramlarının iştirakçısı olmuşuq. Fəqət
bugünkü bayram bizim hər birimizin qəl-
bində böyük iftixar hissi doğurur. Biz
böyük sevinc içərisindəyik. Çünki Azər-
baycan xalqı, nəhayət, öz dövlətini, öz mil-
lətini, öz doğma torpaqlarını müdafiə etmək

üçün milli ordusunu yaratmışdır”.
    Qeyd olunmuşdur ki, 1993-cü ildə xalqın
təkidli tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə
qayıdan ümummilli liderimiz ordu qurucu -
luğunu dövlət siyasətinin əsas istiqaməti

kimi müəyyənləşdirmiş, Silahlı Qüvvələ-
rimiz mühüm təşkilatlanma və inkişaf yolu
keçmişdir. Ümummilli liderimizin ordu qu-
ruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər
bu gün Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən

uğurla davam etdirilir. Ölkə rəhbərinin diq-
qət və qayğısı sayəsində son illərdə ordu-
muzun döyüş qabiliyyəti daha da artmış,
maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş,
hərbçilərin sosial-məişət şəraiti yaxşılaş-
dırılmışdır. Hazırda müasir texnikalarla
təchiz edilmiş Azərbaycan Ordusu yüksək
nizam-intizama və döyüş qabiliyyətinə ma-
likdir. Ali Baş Komandan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının müdafiə qabiliyyətinin

Naxçıvanda ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının 25-ci ildönümü qeyd olunmuş, 
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 möhkəmləndirilməsinə də xüsusi diqqət
yetirir. Ölkə Prezidentinin 2013-cü il 18 de-
kabr tarixli Fərmanına əsasən Naxçıvanda
5-ci Ordu Korpusunun əsasında Əlahiddə
Ümumqoşun Ordunun yaradılması əsası
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş Naxçıvanın etibarlı müdafiəsi ilə
bağlı görülən tədbirlərin davamıdır.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Bu gün Əla-
hiddə Ümumqoşun Ordunun maddi-texniki
təminatı davamlı olaraq möhkəmləndirilir,
şəxsi heyətin döyüş qabiliyyəti, mənəvi-
psixoloji hazırlığı artırılır. Son 25 il ərzində
muxtar respublikanın etibarlı müdafiə tə-

minatı ilə bağlı məqsədyönlü tədbirlər həyata
keçirilmiş, müxtəlif hərbi təyinatlı 214
obyekt istifadəyə verilmişdir. Əlamətdar yu-
biley günündə yeni Təlim-Tədris Mərkəzinin
istifadəyə verilməsi də ordu quruculuğu sa-
həsində görülən işlərin davamıdır. Ali
Məclisin Sədri Azərbaycanın Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının müdafiə potensialının
gücləndirilməsində, buradakı ordu hissələrinin
formalaşmasında Türkiyə Respublikasının
təmənnasız köməkliyinə görə qardaş Türkiyə
dövlətinə, xalqına və Silahlı Qüvvələrinə
hörmət və ehtiramını bildirmişdir. 
    Daha sonra Ali Məclisin Sədri şəxsi
heyətə müraciətlə demişdir: Bu gün sizin
qarşınızda mühüm vəzifələr dayanır. Bilirik
ki, daim şərəfli əsgər və zabit adını doğrult-
mağa çalışır, Vətənə, ümummilli lider Heydər
Əliyev yoluna sədaqət nümayiş etdirirsiniz.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəal strateji
mövqedə yerləşməsi sizin üzərinizə düşən
məsuliyyəti daha da artırır. Bu gün Silahlı
Qüvvələrimizin muxtar respublika ərazisin-
dəki hərbi hissələrində olan birlik, vətən-
pərvərlik və yüksək döyüş əhval-ruhiyyəsi,
torpaqlarımızın etibarlı müdafiəsinə və to-
xunulmazlığına tam təminat verir. İnsanlar
muxtar respublika ərazisindəki ordu birləşmə
və hissələrinə güvənərək rahat yaşayır, tə-
sərrüfatlarını genişləndirir, muxtar respub-
likanın inkişafına öz töhfələrini verirlər. 

    Ali Məclisin Sədri Əlahiddə Ümumqoşun
Ordunun qarşısında duran vəzifələrin bundan
sonra da peşəkarlıqla icra ediləcəyinə əmin-
liklə bir daha Naxçıvanda ilk milli hərbi
hissənin yaradılmasının 25-ci ildönümü mü-
nasibəti ilə tədbir iştirakçılarını və şəxsi
heyəti təbrik etmiş, çıxışını Ali Baş
 Komandan cənab İlham Əliyevin fikirləri
ilə tamamlamışdır: “Bu gün Azərbaycan
xalqı vahid amal ətrafında birləşib – ölkə-
mizi daha da gücləndirməliyik, müstəqilli-
yimizi daha da möhkəmləndirməliyik, or-
dumuzun gücünü daha da artırmalıyıq ki,
ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək”.

    Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanı,
general-leytenant Kərəm Mustafayev tədbirdə
çıxış edərək demişdir ki, bu gün muxtar
respublikada hərbi xidmətin günün tələbləri
səviyyəsində təşkili üçün hər cür şərait ya-
radılmışdır. Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun
maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş,
ordu ən müasir silahlarla  təchiz olunmuş,
Əlahiddə Aviasiya hərbi hissəsi yaradılmışdır.
Muxtar respublikadakı bütün hərbi hissələr,
xüsusilə də müdafiə zolağında yerləşən
döyüş mövqeləri əsaslı şəkildə yenidən qu-
rulmuş, xidmətin nümunəvi təşkili üçün la-
zımi şərait yaradılmışdır. Həyata keçirilən
kompleks tədbirlər hərbçilərin döyüş qabi-
liyyətinin və mənəvi-psixoloji hazırlığının
yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. 
    Azərbaycan Respublikasının müdafiə
 naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov
çıxış edərək demişdir ki, ümummilli lider
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ordu qu-
ruculuğu tədbirləri bu gün Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
müdafiəsinin etibarlı təşkili ölkəmizdə həyata
keçirilən ordu quruculuğu tədbirlərinin əsas
istiqamətlərindəndir. Muxtar respublikada
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun yaradılması
və onun müasir silah, döyüş texnikası, avia-
siya, hava hücumundan müdafiə qurğuları
ilə təchiz olunması bu sahədə görülən işlərin

tərkib hissəsidir. Bu gün Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordu istənilən döyüş tapşırıqlarını
yerinə yetirməyə qadirdir. Zakir Həsənov
Naxçıvanda ilk milli hərbi hissənin yaradıl-
masının 25-ci ildönümü münasibətilə şəxsi
heyətə təbriklərini çatdırmışdır. 
    Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının
25-ci ildönümünə həsr olunmuş hərbi parad
keçirilmişdir. 
    Hərbi paradda Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin  Naxçıvan Muxtar Res-
publikasındakı Əlahiddə Ümumqoşun Or-
dusunun, birləşmə və hissələrinin 2 min nə-
fərə yaxın şəxsi heyəti, 160-dan çox hərbi
texnika və silah sistemləri, o cümlədən 10-dan
artıq döyüş vertolyotu və təyyarəsi iştirak

edirdi. Hərbi paradı minlərlə muxtar res-
publika sakini izləyirdi.
    Paradda ilk olaraq Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Bayrağı altında Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyin kursantları meydana daxil
oldular. Bu gün Heydər Əliyev adına Hərbi
Lisey mötəbər hərbi təhsil müəssisəsinə çev-
rilmişdir. Gələcəyin zabitləri üçün hər cür
tədris şəraiti yaradılmışdır. Liseyin məzunları
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif
bölmələrində ləyaqətlə xidmət edir, Naxçıvanın
qədim hərb ənənələrini şərəflə yaşadırlar. 
    Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun mexa-
nikləşdirilmiş, motoatıcı, xüsusi təyinatlı,
kəşfiyyat, dağ atıcı, tank, reaktiv artilleriya,

hava hücumundan müdafiə və rabitə bölmə-
lərinin, Daxili Qoşunların “Naxçıvan” Əla-
hiddə Əməliyyat Briqadasının, “Naxçıvan”
Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Na-
zirliyinin Mülki Müdafiə Alayının şəxsi heyəti
nizami addımlarla tribunanın önündən keçdilər. 
    Sonra hərbi texnikanın keçidi oldu. 
    Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun bayra-
ğının ardınca üzərində tank əleyhinə idarə
olunan “SPAYK” raket kompleksləri quraş-
dırılmış “Qred Vul” avtomobilləri, “Ştorm-3”
Sofa maşını, “Kobra” yüngül zirehli trans-

portyoru, iriçaplı pulemyot quraşdırılmış
“Sandkat” avtomobilləri meydana daxil oldu.
Azərbaycanda istehsal olunan və beynəlxalq
sərgilərdə böyük maraqla qarşılanan “Ma-
rauder” zirehli döyüş maşınları, “Orbiter-
3B” pilotsuz uçuş aparatları tribuna önündən
keçdi. Sonra dağlıq ərazidə aparılan döyüş-
lərdə yüksək manevrliliyi ilə seçilən “Lançer”
reaktiv artilleriya kompleksi, “Sani” mina -
atanları, avtomobillər üzərində quraşdırılmış
müxtəlif markalı artilleriya qurğuları, tank
əleyhinə “D-44” topu və “MT-12” topları,
atəş dəqiqliyi və effektivliyinə malik “D-30”
haubitsası, “D-20” və “M-46” top haubitsası,
atəş uzaqlığı 35 kilometrə qədər olan “Qia-
sint-B” topları nümayiş olundu.
    Hərbi paradda “BM-21 Qrad”, “Qrad-

LAR”, “Sakarya”, “Qasırğa” yaylım atəşli
reaktiv sistemləri, “Smerc” döyüş maşını,
idarəetmə məsafəsi və məhvetmə imkanı
artırılmış “OSA”, “S-125” zenit raket kom-
pleksləri, zirehli transportyor “BTR-82A”,
piyadaların döyüş maşınları 2 və 3,  özü -
yeriyən tank əleyhinə “Xrizantema” kom-
pleksi,  müasir aşkaretmə, izləmə və atəş -
aparma cihazları ilə təchiz olunmuş “T-72
M1” və “T-90C” tankları, eləcə də “T-90C”
tankı üzərində quraşdırılmış “TOS-1A” re-
aktiv sistemi və özüyeriyən artilleriya qurğusu
“Qvozdika” keçidi davam etdirdi. Əlahiddə
Ümumqoşun Ordunun silahlanmasında olan
silah və texnika kolonunu “ZQ-23-2” zenit

qurğularının keçidi tamamlamışdır.     
    “Mİ-17-1V” hərbi vertolyotu Azərbaycan
bayrağını dalğalandırmış, “SU-25” döyüş
təyyarələri, “Mİ-17-1V” və “Mİ-35M” ver-
tolyotları müxtəlif döyüş düzülüşündə səmanı
fəth etmişlər. Bununla da hərbi parad başa
çatmışdır. 
    Müstəqillik günündə Naxçıvanda ilk milli
hərbi hissənin yaranmasının 25-ci ildönümünə
həsr olunmuş hərbi paradın keçirilməsi Azər-
baycan Silahlı Qüvvələrinin muxtar respub-
likadakı birləşmə və hissələrin güc və qüd-
rətini bir daha nümayiş etdirdi.

    Oktyabrın 18-də Əlahiddə Ümumqoşun
Ordunun yeni Təlim-Tədris Mərkəzi istifadəyə
verildi.  
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış tədbirində
iştirak etdi. 
    Tədbirdə “Naxçıvan Muxtar Respublikasına
xidmətlərə görə” və “Rəşadətli əməyə görə”
nişanlarının, bir qrup hərbçiyə isə Ali Məclis

Sədrinin hədiyyələrinin təqdimatı oldu.  
    Qeyd olundu ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il
17 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə hərbi xidmətdə
səmərəli fəaliyyətinə görə 10 hərbçi “Naxçıvan
Muxtar Respublikasına xidmətlərə görə”, 10
hərbçi isə “Rəşadətli əməyə görə” nişanları
ilə təltif olunub. 
    Ali Məclisin Sədri “Naxçıvan Muxtar

Respublikasına xidmətlərə görə” və “Rəşadətli
əməyə görə” nişanlarını, eləcə də hədiyyələri
hərbiçilərə təqdim etdi. 
    Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri,
general-polkovnik Zakir Həsənov döyüş hazır -
lıqlarının həyata keçirilməsində əldə etdikləri
nailiyyətlərə, xidməti vəzifələrin və qarşıya
qoyulan tapşırıqların yerinə yetirilməsində
fərqləndiklərinə görə bir qrup hərbi qulluqçuya

“Şücaətə görə” və “Hərbi xidmətdə fərqlən-
diyinə görə” 1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcəli medal -
larını, bir qrup hərbi qulluqçuya isə vaxtından
əvvəl hərbi rütbələri təqdim etmişdir. 
    Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov və Azərbaycan
Respublikasının müdafiə naziri, general-pol-
kovnik Zakir Həsənov Təlim-Tədris Mərkəzinin

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun yeni Təlim-Tədris Mərkəzi 
istifadəyə verilib
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açılışını bildirən lenti kəsdilər. 
    Mərkəzlə tanışlıq zamanı qeyd olundu ki,
3 mərtəbədən ibarət olan binada simulyasiya
mərkəzi, trenajor zalı, zirehli texnika, raket-
artilleriya sistemləri, rabitə, taktiki hazırlıq,
qarovul hazırlığı, atəş hazırlığı, topoqrafiya,

komandir hazırlığı və digər sinif otaqları,
kitabxana, mətbəə, xarici dillər kabinəsi və
700 yerlik tədbirlər zalı vardır. Hərbi tədris

proqramının keyfiyyətlə mənimsənilməsi,
şəxsi heyətin peşəkarlığının və nəzəri bilik-
lərinin artırılması üçün sinif otaqlarında
lazımi şərait yaradılmış, kompüterlər quraş-
dırılmış, əyani vəsaitlər və məlumat stendləri
qoyulmuşdur. 

    Trenajor zalında tank, artilleriya və digər
zirehli texnikaların idarə olunması, eləcə də
texniki və atış sistemləri üzrə 18 trenajor
quraşdırılmışdır. Trenajorlar vasitəsilə zirehli
texnikaların idarə olunması və döyüş zamanı
onlardan atəş açılması üzrə təlimlərin keçi-

rilməsi öyrədiləcəkdir. Keçirilən təlimlərin
sonunda qiymətləndirmənin aparılması isə
şəxsi heyətin bilik səviyyəsini və peşəkarlığını

müəyyən etməyə imkan verəcəkdir.
    Simulyasiya mərkəzində artilleriya qurğu-
larının taktiki-texniki xüsusiyyətləri, həmçinin
atışın idarə olunması üzrə məşğələlərin praktik
mənimsənilməsi üçün hər cür şərait yaradılmış,
otaqlarda mərkəzdən idarə olunan və xüsusi

proqram təminatına malik 100 kompüter və
proyektorlar quraşdırılmışdır. Atəş hazırlığı
otağında yaradılan virtual təlim meydançası
döyüş sursatı sərf etmədən müxtəlif şəraitdə
atəşin idarəolunmasını həyata keçirməyə imkan
verir. Həmçinin burada atəş tapşırıqlarını təhlil

etmək və qiymətləndirmək, atəş göstəricilərinin
dəqiqliyini müqayisə etmək mümkündür.
    Tədbir zalına baxış zamanı Əlahiddə
Ümumqoşun Ordunun keçdiyi inkişaf yo-
lundan bəhs edən film göstərilmişdir.
    Kitabxanada Azərbaycan və dünya ədə-
biyyatı nümunələri, eləcə də ordumuzun keç-
diyi tarixi inkişaf yolunu əks etdirən 16 mindən
artıq kitab, qəzet və jurnal materialları qo-

yulmuşdur. Burada şəxsi heyət üçün gündəlik
dövri mətbuatla tanış olmaq, hərbi və bədii
ədəbiyyatları mütaliə etmək imkanı vardır.
Həmçinin kitabxanada Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il
28 avqust tarixli Sərəncamına uyğun olaraq

“Oxunması zəruri olan kitablar”dan ibarət
guşə də yaradılmışdır. 
    Ali Məclisin Sədri Təlim-Tədris Mərkə-
zinin imkanlarından səmərəli istifadə olun-
ması, şəxsi heyətin nəzəri biliklərinin və
döyüş hazırlığının daha da artırılması ilə
bağlı tapşırıqlar vermişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

    Naxçıvan Dövlət Universitetində
18 ok tyabr – Dövlət Müstəqilliyi Gününə
həsr olunmuş “Müstəqilliyimiz əbədidir”
adlı konfrans keçirilib. 
    Konfansı giriş sözü ilə açan universitetin
rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü Saleh
Məhərrəmov müstəqilliyin ilk illərində
Azərbaycan xalqının üzləşdiyi çətinlik-
lərdən danışıb. Bildirib ki, dövlət müstə-
qilliyimiz 1991-1993-cü illərdə süquta uğ-
ramaq təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Məhz

ümummilli lider Heydər Əliyevin ye-
nidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə
ölkəmiz parçalanmaq, məhv olmaq
təhlükəsindən xilas oldu, ictimai-
siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni
həyatda köklü islahatlara, dövlət qu-
ruculuğu prosesinə başlandı. Ulu
öndərin müstəqil dövlətçilik siyasəti
bu gün Prezident cənab İlham Əliyev
tərəfindən layiqincə davam etdirilir.

    Yeni Azərbaycan Partiyası Universitet
şəhərciyi ərazi ilk təşkilatının sədr müavini,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xəzər
Hüseynov “Müstəqilliyimizi əbədiləşdirən
lider”, Tarix müəllimliyi ixtisasının III
kurs tələbəsi Gülnar Bağırova “Müstəqillik
illərində Azərbaycan  gənclərinin rolu”
mövzusunda çıxış ediblər. 
    Sonda Yeni Azərbaycan Partiyası sıra-
larına qəbul olunmuş tələbələrə üzvlük
vəsiqələri təqdim olunub. 

    “Naxçıvan” Universitetində keçirilən kon-
fransı  giriş sözü ilə ali təhsil ocağının rektoru,
professor İsmayıl Əliyev açaraq tarixi günün
əhəmiyyətindən danışıb. Bildirilib ki, 18 oktyabr
çağdaş Azərbaycan tarixinin önəmli hissəsi və
Azərbaycan dövlətinin yaranması günüdür. Hər
bir dövlətin müstəqillik tarixi onun şərəf və
qürur mənbəyidir. Bu tarixi günün yeni yetişən
gənclikdə milli vətənpərvərlik hisslərinin oya-
dılması və gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda
böyüməsindəki rolu müqayisəolunmazdır. 
    Sonra Ümumi tarix kafedrasının professoru,
“AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyevin
“XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda və
SSRİ-də baş verən siyasi proseslər fonunda
müstəqilliyə gedən yol”, Ümumi tarix kafed-
rasının müəllimi Vaqif Hüseynovun “Sovet
dövründən başlanan milli azadlıq mübarizəsi”
və həmin kafedranın müdiri Mehman Şabanovun
“Müstəqillikdən keçən 26 il xalqımızın tarixində”
mövzularında çıxışları dinlənilib. 

    Qeyd olunub ki, 1990-1991-ci illərdə So-
vetlər Birliyinin süquta uğradığı zaman yaranan
tarixi şərait nəticəsində Azərbaycan xalqı ikinci
dəfə öz müstəqillik bayrağını qaldırdı. Həmin
illərdə Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərən
xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Azər-
baycan xalqına azadlıq, müstəqillik uğrunda
mübarizədə hər zaman düzgün yol göstərir,
bu yolda sonacan mübariz olmağa çağırırdı.
Lakin müstəqilliyin qorunması onun əldə edil-
məsindən qat-qat ağır və çətin idi. Belə bir
dövrdə xalqımız Heydər Əliyev kimi görkəmli
bir siyasətçinin siyasi hakimiyyətə gətirilməsi
tələbi ilə ayağa qalxdı və buna nail oldu.
Yalnız ümummilli liderin fəaliyyəti nəticəsində
dövlətçiliyimiz möhkəmlənmiş, respublikamız
dünya dövlətləri arasında önəmli yerlərdən
birini tutmuşdur. 
    Sonda tədbir iştirakçıları Dövlət Müstəqil-
liyini əks etdirən slayda baxıblar.

Xəbərlər şöbəsi

Ali təhsil ocaqlarında Dövlət Müstəqilliyi Günü qeyd olunub



    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında
Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən Kəngərli
rayonunda təşkil olunan növbəti əmək yar-
markasını giriş sözü ilə rayon Məşğulluq Mər-
kəzinin direktoru Səxavət Həsənov açaraq əha-
linin məşğulluğu istiqamətində görülən işlərdən
danışıb.
    Qeyd edilib ki, bir insanın əmək fəaliyyəti,
məşğulluğu təkcə onun və ailəsinin maddi tələ-
batının ödənilməsinin təminat vasitəsi kimi dərk
olunmur, daha geniş anlamda, ümumən, cəmiyyət
və məmləkət üçün faydalı olan, daim yeniliyə,
iqtisadi irəliləyişə xidmət edən bir proses kimi
dəyərləndirilir. Kəngərli Rayon Məşğulluq Mər-
kəzi tərəfindən işaxtaran vətəndaşların əmək
bazarına inteqrasiyasını asanlaşdırmaq və sü-
rətləndirmək məqsədilə aktiv məşğulluq tədbir-
lərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində məq-
sədyönlü işlər aparılır.
    Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini
Hacırəddin Mehbalıyev belə tədbirlərin rayonda
fəaliyyət göstərən qurumların ixtisaslı kadrlarla
təminatında mühüm rolu olduğunu deyib.
    Vurğulanıb ki, muxtar respublikada, eləcə
də Kəngərli rayonunda yeni iş yerlərinin açılması,
infrastrukturun ən müasir tələblər səviyyəsində
qurulması sosial rifahın təmin olunmasına müsbət
təsir göstərib. Əmək potensialının keyfiyyətcə
yüksəldilməsi, layiqli əməyin təminatı, iş yerlə-
rində sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin
edilməsi qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir.
    Sonra yarmarkaya gələnlər boş iş yerləri ilə
tanış olublar. 8-i özəl müəssisə, 8-i isə dövlət
orqanı olmaqla, ümumilikdə, 16 qurumdan 104
boş iş yerinin çıxarıldığı yarmarkada 17 nəfərə
işə göndəriş verilib.

- Səbuhi HÜSEYNOV

  Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Futbol Federasiyasının
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman, Təhsil na-
zirlikləri ilə razılaşdırılmış
təqvim planına uyğun olaraq
futbol üzrə XVI muxtar res-
publika çempionatında 4-cü
tura yekun vurulub.

    Üç mövsümdür, çempionluq
titulunu əlində saxlayan “Araz-
Naxçıvan” cari ildə də iddialı
olduğunu nümayiş etdirməkdə-
dir. Maraqlısı odur ki, Naxçıvan
şəhər təmsilçisi 4 görüşün hər
birində rəqib qapılarından 5 top
keçirib. Üçüncü turda “Kəngərli”

komandasının qona-
ğı olan “qırmızı-ağ-
lar” 5:2, “Babək” ko-
mandasını isə 5:0 he-
sablı məğlubiyyətə
uğradıb. 

Yeni mövsümdə
baxımlı oyun nüma-
yiş etdirən “Babək”
komandası isə turnir

cədvəlində ilk üç pillədə qərar-
laşan komandalardan biridir. Belə
ki, babəklilər “Batabat” koman-
dasını məğlub etməklə xal ehti-
yatını 7-yə yüksəldiblər. Bu xala
sahib Naxçıvan Dövlət Univer-
siteti komandası isə bir oyun az
keçirib. Onlar 3-cü turda “Sə-
dərək” komandasının qapısından
5 (5:0), səfərdə isə “Batabat”
komandasının qapısından 6 top
(1:6) keçiriblər. 
    Ötən mövsümün autsayderi
“Dübəndi” komandası isə əldə
etdiyi uğurlarla hamını təəccüb-
ləndirməkdə davam edir. Doğma
meydanda “Arpaçay” koman-

dasını quru hesabla məğlub edən
(3:0) ordubadlılar turnir cədvə-
linin üst pillələrinə yüksəlmək-
dədir. Cari mövsümdə “Araz-
Naxçıvan” komandası ilə yanaşı,
məğlubiyyət acısı dadmayan di-
gər komanda “Əlincə”dir. Culfa
təmsilçiləri son turda oyuna ev
sahibliyi edən sədərəkli həm-
karlarını səfərdə büdrədib – 2:4.
    Cari mövsümün autsayderi
isə “Batabat” komandasıdır. Şah-
buz təmsilçisi keçirdiyi 4 görüşün
hamısında məğlub olub.

Naxçıvan Muxtar Respublika
çempionatı

III turun nəticələri
“Dübəndi” (Ordubad)-”Arpa-

çay” (Şərur) – 3:0
“Kəngərli” (Kəngərli)-”Araz-

Naxçıvan” (Naxçıvan) – 2:5
“Babək” (Babək)-”Batabat”

(Şahbuz) – 4:1
Naxçıvan Dövlət Universiteti-

”Sədərək” (Sədərək) – 5:0
IV turun nəticələri

“Araz-Naxçıvan”-”Babək” – 5:0
“Batabat”-Naxçıvan Dövlət

Universiteti – 1:6
“Arpaçay”-”Kəngərli” – 5:2
“Sədərək”-”Əlincə” – 2:4

    Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin bərpasının 26-cı ildönü-
münə həsr olunmuş Naxçıvan Muxtar
Respublikası orta ümumtəhsil məktəblə-
rinin şagirdləri arasında keçirilən spar-
takiadaya yekun vurulub.
     Reqlamentə əsasən spartakiada “Vətənin
müdafiəsinə hazıram” poliatlon beşnövçülüyü,
şahmat və basketbol idman növləri üzrə ke-
çirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər
və İdman, Təhsil nazirlikləri, Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti,
Basketbol, Şahmat və Atıcılıq federasiyaları
tərəfindən təşkil olunan spartakiadada 200-ə
yaxın məktəbli iştirak edib.
    Basketbol üzrə keçirilən yarışların yekun
nəticəsinə əsasən qalib adını final görüşündə
“Naxçıvan” komandasını məğlub edən
“Culfa” komandası qazanıb. “Babək” ko-
mandası isə spartakiadanın üçüncüsü olub.
Qeyd edək ki, olimpiya sistemi üzrə keçirilən
yarışda 8 komanda mübarizə aparıb.

    “Vətənin müdafiəsinə hazıram” poli-
atlon beşnövçülüyü üzrə yarışda da 8 ko-
manda mübarizə aparıb və idmançılar 100
metr məsafəyə qaçış, qumbaraatma,
turnikdə dartınma, 2000 metr məsafəyə
kross qaçışı və pnevmatik silahdan 10
metr məsafəyə atış üzrə yarışlarda qüv-
vələrini sınayıblar. Yekun nəticədə daha
çox xal toplayan Naxçıvan şəhər 16 nömrəli
tam orta məktəbin komandası qalib olub.
Babək rayon Payız kənd və Şərur şəhər
2 nömrəli tam orta məktəbin komandaları
ikinci və üçüncü yerlə kifayətləniblər. 
    Naxçıvan Şahmat Mərkəzində isə 2001-
2003-cü illər təvəllüdlü məktəbli şahmatçılar
mübarizə aparıblar. 8 komandalı yarışda
fərdi olaraq oğlanların arasında Sadiq
Məmməd ov, Elxan Əliyev və Əli Zeyniyev
ilk üç pillədə qərarlaşıblar. Qız zəka sa-
hiblərindən isə Fizzə İsmayılova, Səma

Süleymanova və Nuray Kərimova sparta-
kiadanın mükafatçıları olublar.
    8 komandalı stolüstü tennis yarışlarının
final görüşündə “Şərur” və “Babək” ko-
mandaları qarşılaşıb. Görüş birincilərin qə-
ləbəsi ilə yekunlaşıb. “Naxçıvan” komandası
isə üçüncü olub.
    Sonda hər idman növündə qalib koman-
dalara və idmançılara diplom, kubok və
hədiyyələr təqdim edilib.
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ØßÐÃqapısı

S/s Komandalar O Q H M T/F X

1. Araz-Naxçıvan 4 4 0 0 20-2 12

2. Naxçıvan Dövlət Universiteti 3 2 1 0 12-2 7

3. Babək 4 2 1 1 7-8 7

4. Dübəndi 3 2 0 1 6-6 6

5. Əlincə 3 1 2 0 6-4 5

6. Arpaçay 3 1 0 2 5-10 3

7. Sədərək 4 1 0 3 7-13 3

8. Kəngərli 4 1 0 3 11-16 3

9. Batabat 4 0 0 4 5-18 0

     Naxçıvanım  – şanım mənim!
     Qəlbimin şah damarında
     Axan təmiz qanım mənim!
     İftixarım, şərafətim,
     Basılmaz ad-sanım mənim!
     Sən ecazkar tariximin
     Möhtəşəm bir səhifəsisən.
     Azadlığın bayraqdarı,
     İnqilablar müjdəsisən.

     Dost üzünə gülər gözüm,
     Düşmənə şax sözüm mənim!
     Lap ölüm ayağında da
     birsifətli üzüm mənim!

     Sən halallıq ocağısan,
     Onunçün də haqq sənindir.
     Tanrının pak qucağıtək
     Azərbaycan vətənindir.

     Köküm, soyum, izim mənim,
     Rəngim, ruhum, özüm mənim!
     Aylı gecəm, sübh şəfəqlim,
     Günəşli gündüzüm mənim!
     Min illərdir yol gəlirsən
     zülmətləri yara-yara.
     Sən tarixə bəyan etdin:
     Millət hara?! Kölə hara?!

     Ey şəhidlər qanı ilə 
     yoğrulan torpağım mənim!
     Fırtınalar qucağında 
     sönməyən çırağım mənim!
     Sən cahana sığışmayan
     özün boyda bir qüdrətsən!
     Sən peyğəmbərlər vətəni,
     bir müqəddəs məmləkətsən!!!

     Ucalığım – tacım mənim,
     Hər an ehtiyacım mənim,
     Dar günüm, ağır çağımda
     əlacım, ilacım mənim!

     Nur çilədin qoca Şərqə
     tarix boyu öz zəkanla.
     Diz çökdürdün düşmənini
     pozulmaz bir ehtişamla.

     Bu dünya bir cənnətdirsə,
     O cənnətin qapısı sən!
     Varım, yoxum – nəyim varsa,
     Cümləsi sən, hamısı sən!
     Yaşa, xoşbəxt anım mənim –
     Əbədi ünvanım mənim –
     Doğma Naxçıvanım mənim!!!

Xanəli KƏRİMLİ

- Ceyhun MƏMMƏDOV


