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Hər il dünya azərbaycanlıları və ədaləti uca tutanlar Xocalı faciəsi qurbanlarının
xatirəsini yad edirlər.

Azərbaycan paytaxtının minlərlə sakini Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə
əlaqədar anma mərasimində iştirak etmək üçün fevralın 26-da səhər tezdən Xətai
rayonunda faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə toplaşmışdı.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva
anma mərasimində iştirak etdilər.

Abidənin yanında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyev abidənin önünə əklil qoydu, faciə qurbanlarının xatirəsinə

ehtiramını bildirdi.
Baş nazir Artur Rasizadə, Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov, Prezident Adminis-

trasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva abidənin önünə gül dəstələri qoydular.

Mərasimdə dövlət və hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, nazirlər,
komitə və şirkət rəhbərləri, dini konfessiyaların başçıları, habelə qırğından xilas ola
bilmiş Xocalı sakinləri iştirak edirdilər.

Anma mərasiminin iştirakçıları abidənin önünə tər güllər düzdülər.

Rəsmi xronika

    Fevralın 26-da Naxçıvan şəhərinin Dövlət
Bayrağı Meydanındakı Xatirə kompleksində
Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü ilə əla-
qədar tədbir keçirilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisinin Sədri Vasif Talıbov soyqırımı
abidəsinin önünə gül qoymuş, Xocalı soyqı -
rımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad
etmişdir.
    Nazirlik, komitə, idarə, müəssisə və təş-
kilatların rəhbərləri, hərbi hissələrin koman-
dirləri, ictimaiyyətin nümayəndələri də
erməni vəhşiliklərinin qurbanı olmuş soy-
daşlarımızın xatirəsini yad etmiş, soyqırımı
abidəsinin önünə gül qoymuşlar.
    Tədbirin aparıcıları qeyd etmişlər ki, er-
məni millətçiləri Azərbaycan torpaqları he-
sabına öz dövlətlərini yaratmaq və “böyük
Ermənistan” ideyasını gerçəkləşdirmək üçün
1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərdə
azərbaycanlılara qarşı terror, kütləvi qırğın,
deportasiya və etnik təmizləmə həyata ke-
çiriblər. 1992-ci il fevralın 26-da törədilən
Xocalı soyqırımı da ötən əsr boyu azərbay-
canlılara qarşı törədilmiş soyqırımı siyasə-
tinin davamı, erməni qəddarlığının daha

bir təzahürüdür. Dinc əhaliyə qarşı həyata
keçirilən bu soyqırımı təkcə Azərbaycan
xalqına deyil, bütün insanlığa qarşı yönəlmiş
ən ağır cinayətdir. 
    1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin böl-
mələri, Dağlıq Qarabağda yerləşdirilmiş er-
məni terrorçu dəstələri və keçmiş sovet or-
dusunun Xankəndi şəhərindəki 366-cı mo-
toatıcı alayı Xocalı şəhərinə basqın etdi.
Dinc sakinlər xüsusi amansızlıqla qətlə ye-
tirildi. Bir gündə 613 nəfər işgəncə ilə öl-
dürüldü. Onlardan 106-sı qadın, 63-ü uşaq,
70-i ahıl insanlar idi. Xocalı faciəsində 25
uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideyn-
lərindən birini itirmiş, 487 nəfər əlil olmuşdur.
8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 1275 nəfər
əsir götürülmüşdür. Xocalıda qadağan olun-
muş mərmilərdən və kimyəvi silahlardan

istifadə edilmiş, ağbirçək analara, ağsaq-
qallara, südəmər körpələrə belə aman
ve rilməmiş, bir gecədə şəhər yer üzündən
silinmişdir. 
    Xocalı soyqırımına ilk hüquqi-siyasi
qiyməti ümummilli liderimiz Heydər

Əliyev vermiş, hələ Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri işlədiyi
dövrdə xüsusi bəyanatla Xocalı soyqırımını
törədənləri ittiham etmişdir. Ümummilli
liderimizin 1993-cü ildə Azərbaycanda
yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından
sonra isə Xocalı soyqırımına dövlət sə-
viyyəsində hüquqi-siyasi qiymət verilmiş-
dir. 1994-cü il fevralın 24-də Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə
hər il fevralın 26-sı ölkəmizdə “Xocalı Soy-
qırımı Günü” elan olunmuşdur. Ümummilli
liderin “Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilməsi
haqqında” 25 fevral 1997-ci il tarixli Sə-
rəncamı ilə hər il fevral ayının 26-sı saat
1700-da Azərbaycan Respublikasının əra-
zisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsi ehtiramla yad edilir. 

    Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev Xocalı soyqırımı haqqında
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
vacibliyindən danışaraq demişdir: “Xocalı
soyqırımı XX əsrin ən böyük insan faciə-
lərindən biridir. Xocalıda misligörünməmiş

qəddarlıqla törədilmiş bu insan qırğınının
Yer kürəsinin hər hansı bir guşəsində baş
verməsinin qarşısını almaq üçün Xocalı
soyqırımı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə
hərtərəfli çatdırılmalı və bütün insanların
bu faciəyə öz qəti, birmənalı mövqelərini
bildirmələri üçün ciddi və məqsədyönlü iş
aparılmalıdır”.
    Ulu öndərimizin siyasi kursunu davam
etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə haqq
səsimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması,
Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində
ardıcıl iş aparılır. Ölkə rəhbəri Xocalı soy-
qırımı barədə demişdir: “Harada baş ver-
məsindən asılı olmayaraq, biz hər cür irqi
ayrı-seçkiliyi, etnik və dini zəmində düş-
mənçiliyi bütövlükdə bəşər cəmiyyətinə
qarşı cinayət hesab edirik. Dövlətimiz bun-

dan sonra da Xocalı soyqırımına, Azər-
baycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən
işğalına obyektiv qiymət verilməsi və tari-
xi-hüquqi ədalətin bərpası üçün öz fəaliy-
yətini davam etdirəcək, bütün siyasi və hü-
quqi vasitələrlə belə hallara qarşı barışmaz
mübarizə aparacaq”.
    Tədbirdə vurğulanmışdır ki, son illər
Xocalı həqiqətlərinin dünyada tanıdılması,
Ermənistanın törətdiyi bu cinayətin bey-
nəlxalq miqyasda ifşası istiqamətində sis-
temli iş aparılır. Heydər Əliyev Fondunun
Rusiya Federasiyasındakı Nümayəndəliyi
tərəfindən “Xocalıya ədalət” Beynəlxalq
İnformasiya və Təşviqat Kampaniyası təsis
olunmuşdur. Kampaniya çərçivəsində soy-
daşlarımızı təmsil edən çoxsaylı vətəndaş
cəmiyyəti institutları, gənclər təşkilatları
və diaspor qurumları bu sahədə hakimiyyət
strukturları ilə birgə səmərəli fəaliyyət gös-
tərirlər. Bu gün yalan və saxtakarlıq üzərində
qurulmuş erməni təbliğat maşınının iç üzü
ifşa olunur. Dünya ictimai fikri Xocalı hə-
qiqətlərini qəbul etməyə başlayır. İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin par-
lamentləri “Xocalıya ədalət” kampaniyasını

dəstəkləyən xüsusi qətnamə qəbul etmişlər.
Qətnamədə Xocalı faciəsi “Erməni silahlı
qüvvələri tərəfindən dinc əhaliyə qarşı küt-
ləvi soyqırımı” və “İnsanlığa qarşı cinayət”
kimi qiymətləndirilmişdir.  
    Xocalı harayı, Xocalı fəryadı ürəklərdə
qanayan yaradır. Bu gün Xocalı harayı
dünyanın hər yerindən eşidilir, Xocalı
qurbanlarının əziz xatirəsi anılır, mitinqlər,
piketlər keçirilir, ermənilərin vəhşiliklərini
əks etdirən fotoşəkillər, filmlər, sənədli
materiallar nümayiş etdirilir. Dünyanın hər
yerində bu soyqırımına etiraz edənlərin
sayı ildən-ilə artır. Artıq Peru, Meksika,
Pakistan, Kolumbiya, Çexiya, Honduras,
Sudan, Sloveniya, Bosniya və Herseqovina
parlamentləri Xocalı faciəsini soyqırımı
kimi tanımış, Rumıniya, Kanada və
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İordaniya parlamentləri bu barədə xüsusi bəyanat qəbul
etmişlər. Bununla yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
20 ştatının qanunverici orqanı da Xocalı faciəsinin
soyqırımı kimi tanınması barədə qərar çıxarmışdır. Uzaq
Amerika qitəsində, Asiyada, Avropada, ümumiyyətlə,
dünyanın hər tərəfində Xocalı soyqırımının tanınması
haqqın, ədalətin təntənəsidir.
    Bildirilmişdir ki, Xocalı soyqırımının təşkilatçıları və
icraçıları layiqli cəzalarını almalı, insanlıq əleyhinə törə-
dilmiş bu cinayət cəzasız qalmamalıdır. Heç kim unutma -
malıdır ki, fevralın 26-sı təkcə Azərbaycan xalqının faciə
tarixi deyil, eyni zamanda ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
bərpası və erməni işğalına son qoyulması uğrunda mübarizə
tariximizin də şanlı səhifəsidir. Düşmən bilməlidir ki,
Ali Baş Komandanımızın hücum əmrini gözləyən qüdrətli

ordumuz şəhidlərimizin qisasını alacaq, üçrəngli bayrağımız
işğal olunmuş torpaqlarımızda – Şuşada, Xankəndidə
dalğalanacaqdır.

    Bu gün gur səslə deyir anam Azərbaycanım:
    Döyüş əmri ver mənə, Ali Baş Komandanım!

    Yolum oddan-alovdan, yolum qandan keçsə də,
    Məhv etmək istəyirəm o mənfur düşmənimi.
    Bu ana torpağıma qoy qurban olsun canım,
    Döyüş əmri ver mənə, Ali Baş Komandanım!

    Hər bir oğul bu yurdun vuran şah damarıdır,
    Vətən yoxsa, biz nəyik? – Quru torpaq, quru daş...
    Səngərlərdə qurd kimi marıqda dayanmasaq,
    Bu yurda nə oğuluq, nə əsgər, nə vətəndaş?!

    Vətəndir canım-gözüm, odur şərəfim, şanım,
    Döyüş əmri ver mənə, Ali Baş Komandanım!

    Qana-qandır bax bu gün mənim andım, şüarım, 
    Qanımı şərbət kimi içsin Vətən torpağı.
    Bir milyon oğlu, qızı şəhid olsa da belə
    Dalğalansın Şuşamda Azərbaycan bayrağı.
    Qələbədir son andım – odur dinim, imanım,
    Döyüş əmri ver mənə, Ali Baş Komandanım!

    Muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində də Xocalı
soyqırımının 24-cü ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçirilmiş,
soyqırımına məruz qalan xocalılıların xatirəsi ehtiramla
yad edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

     Fevralın 24-də Qars şəhərində
bu münasibətlə keçirilən tədbirdə
əvvəlcə Xocalı soyqırımı qur-
banlarının və şəhidlərimizin xa-
tirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilmiş, Azərbaycan və Türkiyə
respublikalarının dövlət himnləri
səsləndirilmişdir.
    Tədbirdə çıxış edən Baş
konsul Ayxan Süleymanlı Xo-
calı soyqırımının XX əsrin ən
dəhşətli faciələrindən biri ol-

duğunu diqqətə çatdırmış və
bildirmişdir ki, 1992-ci il fev-
ralın 26-da ermənilər və onların
havadarları olan sovet ordusu-
nun 366-cı motoatıcı alayı tə-
rəfindən Xocalı şəhərində mis-
ligörünməmiş vəhşiliklər törə-
dilmiş, dinc sakinlər amansız
işgəncələrlə qətlə yetirilmişlər.
Bu dəhşətli faciə təkcə Azər-
baycan xalqına qarşı deyil, bü-
tün insanlığa qarşı törədilmiş
ən ağır cinayətdir. Bu gün Er-
mənistanın hakimiyyətində

olanlar Xocalı faciəsinin törə-
dilməsinə birbaşa rəhbərlik
etmişlər. Baş konsul Xocalı
faciəsinə yalnız ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin ölkə -
mizdə siyasi hakimiyyətə qa-
yıdışından sonra hüquqi-siyasi
qiymət verildiyini bildirmiş,
dünyanın bir sıra dövlətləri, o
cümlədən Amerika Birləşmiş
Ştatlarının 20 ştatı və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən

soyqırımı aktı kimi tanındığını
diqqətə çatdırmışdır. 
    Qars Qafqaz Universitetinin
dosenti, həmyerlimiz Ellada Gə-
rayzadə çıxış edərək tarix boyu
erməni millətçilərinin türk xalq-
larına qarşı törətdikləri soyqı-
rımlar barədə məlumat vermiş,
Xocalı faciəsinin xalqımız tə-
rəfindən heç vaxt unudulmaya-
cağını bildirmişdir.
    Çıxışlardan sonra Xocalı soy-
qırımı qurbanları və şəhidlərin
ruhuna “Qurani-Kərim”dən ayə-

lər oxunmuşdur.
    Tədbirdə Xocalı faciəsindən
bəhs edən sənədli film göstə-
rilmiş, mərasim iştirakçıları
Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
və Xocalı soyqırımını əks etdi-
rən fotostendlərə baxmış, müx-
təlif təbliğat materialları ilə tanış
olmuşlar.
    Qars vilayət valisinin müa-
vini Əli Karakaya, Qars Şəhər
Bələdiyyəsinin sədri Murtaza
Karaçanta, Ədalət və İnkişaf
Partiyasının Qars vilayəti üzrə
rəhbəri Adəm Çalkın, Qars
vilayəti Ailə və Sosial Siya-
sətlər İdarəsinin müdiri Aydın
Acay, Qars Qafqaz Universi-
tetinin prorektoru Məhmət Çi-
til, universitetin müəllim və
tələbələri, eləcə də ictimaiy-
yətin nümayəndələri tədbirdə
iştirak etmişlər.
    Tədbir kütləvi informasiya
vasitələri tərəfindən geniş işıq-
landırılmışdır. 

Qarsda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi 
yad edilmişdir

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi muxtar respublikamızın
bütün rayonlarında anılmışdır

    Şərur şəhərindəki
“Bahar” kinoteatrında
Xocalı soyqırımına həsr
olunmuş anım tədbiri-
nin iştirakçıları əvvəlcə
kinoteatrın foyesində
təşkil edilmiş sərgidə
Xocalıda baş verən
qanlı faciələri əks et-
dirən fotoşəkillər, rəsm
əsərləri, qəzet və jurnal materialları,
kitablar, məktəblilərin bu mövzuda
işlədikləri rəsm əsərləri ilə tanış

olublar. 
    Aparıcılar Xocalıda törədilmiş
qanlı faciələr, həmçinin ermənilər

tərəfindən xalqımıza qarşı 200 ildən
artıq bir müddətdə dəfələrlə törə-
dilmiş soyqırımı faktları barədə mə-
lumat veriblər. Qeyd olunub ki,
iyirmi dörd il bundan əvvəl bəşə-
riyyət daha bir erməni vandallığının
şahidi olub. İyirmi dörd ildir ki,
dünyanın hər tərəfində sülhsevər
insanlar bu vəhşi hərəkətin soyqırımı
kimi tanınmasını tələb edir, erməni
vəhşiliyinin növbəti və dəhşətli nə-
ticələrinin soyqırımı aktı kimi qəbul
edilməsini istəyir. 
    Bildirilib ki, azğınlaşmış erməni
silahlı birləşmələrinin, eləcə də on-

lara açıq-aşkar havadarlıq edənlərin
bu soyqırımı aktını törətməkdə məq-
sədi Azərbaycan xalqının mübarizə
əzmini qırmaq və onu bütünlüklə
məhv etmək idi. Lakin düşmənin
niyyətləri baş tutmadı, dövlətimiz
və dövlətçiliyimiz möhkəmləndi,
iqtisadiyyatımız dirçəldi, qüdrətli
və sarsılmaz milli ordu yaradıldı.
Bu gün xalqımız tam əmindir ki,
ölkə Prezidentinin apardığı qətiyyətli
siyasət nəticəsində işğal olunmuş
torpaqlarımız tezliklə azad ediləcək,
məkrli düşmən öz layiqli cəzasına
çatacaqdır.

    Vurğulanıb ki, ermənilərin tö-
rətdiyi bu cinayət barədə həqiqət-
lərin dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılması istiqamətində dövlət başçısı
cənab İlham Əliyev tərəfindən
uğurlu siyasət aparılır. Bunun nə-
ticəsidir ki, artıq bir çox ölkələrdə,
o cümlədən ABŞ-ın 20 ştatında
ermənilərin soydaşlarımıza qarşı
törətdikləri soyqırımı siyasəti qəti
şəkildə pislənilib və bu, qəbul
edilmiş rəsmi sənədlərdə öz əksini
tapıb. 
    Sonra  “Xocalıda son gecə” adlı
sənədli film nümayiş etdirilib. 

Şərur rayonu

    Ordubad rayonunda da Xocalı soyqırımının
24-cü ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. 
    Rayon Mədəniyyət Evində keçirilən tədbirin
iştirakçıları əvvəlcə faciənin ildönümü münasi-
bətilə təşkil edilən sərgiyə baxıblar.  
    Tədbirdə Azərbaycan xalqının qan yaddaşı
olan Xocalı faciəsi, ermənilərin zaman-zaman
xalqımıza qarşı törətdikləri vəhşiliklər və soyqırımı
ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin nə-
zərinə çatdırılması üçün görülən işlər barədə
danışılıb. Aparıcılar bildiriblər ki, hər il faciənin
ildönümü istər respublikamızda, istərsə də onun
hüdudlarından kənarlarda geniş qeyd olunur,
faciə qurbanlarının xatirəsi yad edilir, dünya ic-
timaiyyətinə ermənilərin əsl iç üzü göstərilir.
    Mərasimdə bu dəhşətli faciənin Azərbaycan
tarixində ən qanlı hadisələrdən biri olduğu, dinc
əhalinin xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildiyi, əsir
götürülən insanların isə dəhşətli işgəncələrə,
zülm və təhqirlərə məruz qaldıqları diqqətə çat-
dırılıb. Azərbaycanın haqq səsinin eşidiləcəyinə,
Xocalı qətliamının təqsirkarlarının cəzalandırı-
lacağına, Azərbaycan xalqının işğal altındakı
bütün torpaqlarını yağı düşməndən tezliklə azad
edəcəyinə, əzəli torpaqlarımızdan didərgin düşmüş
həmvətənlərimizin öz ata-baba yurdlarına qayı-

dacaqlarına və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
bərpa olunacağına əminlik ifadə olunub.
    Sonra mərasim iştirakçıları “Sözün bitdiyi
zaman” sənədli filminə baxıblar. Ermənilərin
törətdikləri cinayətlərdən bəhs olunan və Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin reallıqlarını əks etdirən
sənədli film tamaşaçılar tərəfindən maraqla iz-
lənilib. Əsas süjet xəttinin uzun illər ermənilər
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən soy-
qırımı siyasətinin tarixi xronologiyasına həsr
olunduğu film erməni vandalizminin son mərhələsi
olan Dağlıq Qarabağın işğalı zamanı ermənilər
tərəfindən törədilən vəhşiliklərdən bəhs edir. 

Ordubad rayonu

    Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümü Babək
rayonunda da dərin hüzn və ehtiramla
anılıb. Bu münasibətlə fevralın 26-da ra-
yonda anım mərasimi keçirilib. Rayon ic-
timaiyyətinin nümayəndələri Mədəniyyət
Evinə gələrək Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin
dərnək üzvlərinin Xocalıya həsr olunmuş,
ümumilikdə, 100-dək rəsm əsərinin nümayiş
etdirildiyi sərgiyə baxıblar. Sərgidə həm-
çinin faciənin miqyasını özündə əks etdirən
çoxsaylı şəkillər, qəzet və kitablar nümayiş
etdirilib. İctimaiyyət nümayəndələri er-
mənilərin və havadarlarının azərbaycanlılara
qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı, depor-
tasiya siyasətini özündə əks etdirən stend -

lərə, rayondakı tam orta məktəblərin
istedadlı şagirdlərinin rəsm əsərlərinə
baxıblar. 

Tədbirin aparıcıları bildiriblər ki,
Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində
erməni şovinistlərinin davamlı olaraq
etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə
məruz qalıb. Bu siyasətin nəticəsidir
ki, xalqımız öz tarixi torpaqlarından
qovulub, qaçqın və məcburi köçkünə
çevrilib, erməni millətçiləri tərəfindən

kütləvi qırğınlara məruz qalıb. 1988-ci
ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında başlayan
hadisələr kəndlərin, şəhərlərin dağılması,
minlərlə günahsız insanın ölümü ilə nə-
ticələnib. Belə qırğınları törətməklə er-
mənilər xalqımızı qorxutmaq, onu öz
ərazi bütövlüyü və müstəqillik uğrunda
mübarizədən çəkindirmək, əzəli torpaq-
larımıza yiyələnmək niyyətində idilər.
Lakin onların bu istəkləri yerinə yetmədi.
Bu hadisədən sonra xalqımız öz azadlığı
uğrunda mübarizədən nəinki çəkindi, ək-
sinə, əsrlərlə arzusunda olduğu müstəqillik
yolundakı mübarizəsində daha əzmkar
oldu.

Babək rayonu

Ardı 3-cü səhifədə

    Fevralın 24-də Azərbay-
can Respublikasının Təb-
rizdəki Baş Konsulluğunda
Xocalı soyqırımının 24-cü
ildönümü münasibətilə təd-
bir keçirilmişdir.
    Xocalı soyqırımı qurban-
larının xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edildikdən sonra
Azərbaycan Respublikasının
Təbrizdəki Baş konsulu Əli
Əlizadə çıxış edərək demiş-
dir ki, ermənilər tarix boyu
“böyük Ermənistan” yarat-
maq xəyallarını gerçəkləş-
dirmək məqsədilə Azərbay-
canla yanaşı, Urmiya, Maku,
Xoy, Səlmas şəhərlərində,
Türkiyənin bir sıra vilayət-
lərində qətliamlar, terror ha-
disələri törətmişlər. Təca-
vüzkar Ermənistan 1992-ci
il fevralın 26-da Xocalı şə-
hərini yerlə yeksan etmiş,
qadın, qoca və uşaqlar vəh-

şicəsinə öldürülmüşdür.
Soyqırıma ilk dəfə xalqı-
mızın ümummilli lideri
Heydər Əliyev tərəfindən
hüquqi-siyasi qiymət veril-
miş, soyqırıma dair həqi-
qətlər dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmışdır. Baş konsul
soyqırımı tanıyan dövlətlərin
və beynəlxalq təşkilatların
sayının ilbəil artdığını bil-
dirmiş, hazırda 10-dan artıq

ölkənin, o cümlədən Ame-
rika Birləşmiş Ştatlarının
20 ştatının və İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatı kimi nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların Xo-
calı soyqırımını tanıdığını
diqqətə çatdırmışdır.
    İran İslam Respublika-
sının Şərqi Azərbaycan Vi-
layəti valisinin müavini Əh-
məd Məhəmmədzadə çıxış
edərək tarix boyu insanlığa
qarşı törədilmiş cinayətlər-

dən, o cümlədən Xocalı
soyqırımından danışmışdır.
    Çıxışlardan sonra Xocalı
soyqırımının dəhşətlərindən
bəhs edən film nümayiş et-
dirilmiş, mərasim iştirak-
çılarına Xocalı faciəsindən
bəhs edən videomateriallar,
kitab, jurnal və bukletlər
paylanılmış, soyqırıma həsr
olunmuş fotostendə baxış
olmuşdur.

     Mərasimdə İran İslam
Respublikasının Şərqi Azər-
baycan Valiliyinin rəsmi
şəxsləri, İran İslam Respub-
likası Xarici İşlər Nazirliyinin
Şimal-Qərb Nümayəndəli-
yinin rəhbəri, Türkiyə Res-
publikasının Təbrizdəki Baş
konsulu, kütləvi informasiya
vasitələrinin əməkdaşları və
ictimaiyyətin nümayəndələri
iştirak etmişlər.

“Şərq qapısı”

Təbrizdə Xocalı soyqırımının ildönümü
qeyd olunmuşdur
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    Dünən Şahbuz rayonun-
da da xalqımızın qan yad-
daşına unudulmaz tarix kimi
yazılmış Xocalı soyqırımı
qurbanlarının anım məra-
simi keçirilib.
    Faciənin 24-cü ildönümü
ilə əlaqədar Şahbuz şəhərində
keçirilən mərasimdə ictima-
iyyət nümayəndələri, ziyalı-
lar, idarə, müəssisə kollek-
tivləri iştirak ediblər. 
    Əvvəlcə “Bir gecənin fər-
yadı” adlı sərgiyə baxış olub.
Mərasimin aparıcıları bildi-
riblər ki, mənfur ermənilər
XX əsrdə dəfələrlə öz bəd-
xah niyyətlərini həyata ke-
çirməyə səy göstərib, Azər-
baycan torpaqlarında böyük
qırğınlar törədərək işğalçılıq
planlarını həyata keçirməyə
çalışıblar. 1992-ci ildə az-

ğınlaşmış erməni quldur dəs-
tələrinin və onların hava-
darlarının Xocalıda törətdiyi
soyqırımı isə tarixdə misli-
görünməmiş bir vəhşilikdir.
Azərbaycanın Xocalı şəhə-
rini yerlə yeksan edən er-
məni terrorçuları bir gecədə
yüzlərlə dinc sakini qətlə

yetirib, evlərinə od vurub
yandırmışdı. Əliyalın olsalar
da, təpədən-dırnağa kimi si-
lahlanmış erməni quldur dəs-
tələrinin qarşısına çıxaraq
son damla qanlarına kimi
mübarizə aparan Xocalı şə-
hidləri qəhrəmanlıq tarixi
yazdılar.

Şahbuz rayonu     Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümü mü-
nasibətilə sərhəd bölgəsi olan Sədərək ra-
yonunda da anım mərasimi keçirilib. 
    Mərasim iştirakçıları Sədərək Rayon İcra
Hakimiyyəti binasının foyesində təşkil edilmiş
sərgiyə baxıblar. Sərgidə qanlı faciədən bəhs
edən əsər və məqalələr, faciənin dəhşətli
məqamlarını əks etdirən fotoşəkillər və ra-
yonun ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin
əl işləri və rəsm əsərləri nümayiş etdirilib. 
     Tədbirdə çıxış edən Sədərək kənd 1 nömrəli
tam orta məktəbin müəllimi Polad Rzazadə
bildirib ki, Xocalı faciəsi bütün beynəlxalq
hüquq normalarına məhəl qoymayan Ermənistan
dövlətinin Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək
üçün ən ağır cinayət və vəhşiliyə hazır olduğunu
bir daha göstərdi. Dünya da gördü ki, XX
əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı aqressiv və
cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. XX
əsrin sonunda baş vermiş bu faciə təkcə Azər-
baycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə
qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir.  
     Diqqətə çatdırılıb ki, Qarabağda baş verən

hadisələr zamanı Sədərək rayonu da hücumlara
məruz qalıb. Ümumilikdə, mənfur erməni ya-
raqlıları 1990-1993-cü illərdə Sədərəyə 14 dəfə
hücum edib. Həmin ağır günlərdə 109 nəfər
şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Sədərək bu bölgədə
doğulub boya-başa çatan və şəhidlik zirvəsinə
ucalan 52 vətənpərvərin yurd yeridir. Onların
və ümumilikdə, ərazi bütövlüyümüz uğrunda
şəhid olan insanların xatirəsi Sədərəkdə daim
uca tutulur. 

Xəbərlər şöbəsi

Sədərək rayonu

    Kəngərli rayonunda Xocalı soyqırımının
24-cü ildönümü münasibətilə anım mərasimi
keçirilib. 
    Əvvəlcə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
Xocalı soyqırımının dəhşətlərini özündə əks
etdirən əl işlərindən, fotoşəkillərdən, rəsm əsər-
lərindən, qəzet, jurnal və kitablardan ibarət
sərgiyə baxıblar.
     Tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix,
Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə

müdiri, dosent Emin Şıxəliyev bildirib ki,
Xocalı soyqırımının şahidi olmuş müxtəlif
xarici ölkə jurnalistləri onu bəşəriyyətin
böyük faciəsi adlandırıblar. Bu gün müstəqil
Azərbaycan dövlətinin gündən-günə inkişaf
edib möhkəmlənməsi və hərbi qüdrətini
artırması Xocalı soyqırımı kimi faciələrin
bir daha baş verməməsi üçün ən etibarlı
təminatdır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
bərpa etmək, Ermənistanın işğalçılıq si-
yasətinə birdəfəlik son qoymaq üçün döv-
lətimizin bütün imkanları vardır. Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməsi

Xocalı şəhidlərinə və torpaq uğrunda canını fəda
edən bütün Vətən övladlarına ucaldılan möhtəşəm
abidə olacaqdır.
    Qeyd olunub ki, Xocalı soyqırımının dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində Azər-
baycanda son illərdə çox işlər görülüb. Bu is-
tiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər davam et-
dirilir. Ermənilərin “quzu cildinə girmiş canavar”
obrazını ifşa etmək üçün üzərimizə böyük mə-
suliyyət düşür. 

Kəngərli rayonu

    Xocalı soyqırımının 24-
cü ildönümü ilə əlaqədar
Culfa rayonunda keçirilən
anım tədbirində rayon İcra
Hakimiyyətinin, təhsil, mə-
dəniyyət, səhiyyə müəssi-
sələrinin, digər qurumların
kollektivləri, ictimaiyyətin
nümayəndələri Culfa şəhər
3 nömrəli tam orta məktəbdə
faciənin dəhşətlərini əks et-
dirən şəkillərdən, qəzet, jur-
nal materiallarından, tarixi

faktları əks etdirən kitab-
lardan ibarət sərgiyə baxıb-
lar. Sərgidə rayon məktəb-
lilərinin Xocalı soyqırımı
ilə bağlı çəkdikləri rəsmlər
də diqqət çəkirdi. Məktəb-
lilər bu soyqırımı faktına
münasibətlərini rəsmləri ilə
bildirmişdilər. 
    Anım tədbirində vurğu-
lanıb ki, erməni millətçiləri
Azərbaycan torpaqlarında
öz dövlətlərini yaratmaq və

“böyük Ermənistan” ideya-
sını gerçəkləşdirmək üçün
dəfələrlə azərbaycanlılara
qarşı terror, kütləvi qırğın
həyata keçiriblər. Əsassız
torpaq iddiaları üzərində qu-
rulan bu proseslərdə erməni
faşistləri öz havadarlarına
arxalanıblar. 1992-ci il fev-
ralın 26-da baş vermiş Xo-
calı soyqırımı isə əsrlər boyu
azərbaycanlılara qarşı törə-
dilmiş soyqırımı siyasətinin
davamı, erməni qəddarlığı-
nın daha bir təzahürüdür.
    Qeyd olunub ki, bu gün
“Xocalıya ədalət” kampani-
yası çərçivəsində həyata ke-
çirilən ardıcıl və məqsəd-
yönlü tədbirlər Xocalı soy-
qırımının bütün dünya ölkə-
lərində tanınmasına imkan
verir. 

Culfa rayonu

    Xocalı soyqırımı xalqımıza qarşı bir neçə əsr əvvəl
başlanan və həyata keçirilən erməni təcavüzünün davamı
və tərkib hissəsidir. Həmin faciədə yüzlərlə soydaşımız
qətlə yetirilib,  işgəncələrə məruz qalıb. Xocalının qəhrəman
və fədakar sakinləri düşmən qarşısında əyilməyərək rəşadət
və igidlik göstəriblər.  

    Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
1997-ci il fevral ayının 25-də imzaladığı Sərəncamla hər il
fevralın 26-sı saat 1700-da Azərbaycan Respublikasının
bütün ərazilərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. 
    Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikasında da Xocalı

soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad olunub, nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb, avtomobillərdən
səs siqnalları verilib.
    Həmin vaxt xətdə olan sərnişin qatarlarının da hərəkəti
dayandırılaraq səs siqnalları verilib.

Xəbərlər şöbəsi

Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

    Xalqımızın böyük oğlu ölkəmizdə
ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qa-
yıtdıqdan sonra milli ordu qurucu-
luğu sahəsində daha geniş tədbirlər
görüldü. “Müstəqil Azərbaycanın
bu gün də, gələcəkdə də çox güclü
ordusu olmalıdır. Olmalıdır ki, tor-
paqlarımız bundan sonra işğal edil-
məsin. Olmalıdır ki, torpaqlarımızın
hər bir qarışı qoruna bilsin. Ol-
malıdır ki, dünya tarixində böyük
yer tutmuş sərkərdələr kimi müstəqil
Azərbaycanın özünün də hərbi sər-
kərdəsi olsun”, – deyən ulu öndərin
müdrikliyi və uzaqgörənliyi sayəsində
ölkəmizdə qüdrətli milli ordu yara-
dılmış, onun ixtisaslı hərbçi kadrlarla
təminatına böyük qayğı ilə yanaşıl-
mışdır. Naxçıvanda hərbi təmayüllü
məktəbin yaradılması da məhz bu
uzaqgörənliyin nəticəsində mümkün
oldu. Dahi rəhbərin 1998-ci il 13
mart tarixli Sərəncamı ilə Cəmşid

Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin
Naxçıvan filialı yaradıldı.
     1999-cu ilin oktyabrında filialın
yeni tədris korpusunun açılışında iş-
tirak edən ümummilli liderimiz bu
hərbi təhsil müəssisəsinin yaradılması
zərurətindən danışaraq demişdir: “Ta-
rixən naxçıvanlı gənclər zabit pe-
şəsinə yiyələnməyə meyilli olublar.
Tarixi vərəqləyin, görün Naxçıvan-
dan vaxtilə nə qədər böyük sərkər-
dələr çıxıbdır. Elə XIX-XX əsrlərin
tarixini götürək. Naxçıvan xanları –
Kəngərlilər sülaləsindən çar Rusi-
yasının ordusunda altı general var
idi. Onlardan sonuncusu Cəmşid
xan Naxçıvanski idi. Əgər sonrakı
dövrü, sovet hakimiyyəti dövrünü
götürsək, Naxçıvandan yüksək rüt-
bəli, çox dəyərli zabitlər çıxıbdır.
...Ona görə də burada olan gəncləri
hərbi peşəyə cəlb etmək üçün hərbi
liseyin filialının yaradılması çox zə-

ruri idi”. Həmin dövrdə 56 kursantla
fəaliyyətə başlayan filial ötən dövr
ərzində böyük inkişaf yolu keçmiş,
Naxçıvanda gənclərin hərb sənətinə
marağının artmasına səbəb olmuşdur. 
     Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyev milli
ordu quruculuğunu, gənc hərbçi kadr-
ların yetişdirilməsini prioritet məsələ
kimi diqqət mərkəzində saxlayır. Ölkə
başçısının 2004-cü il 27 fevral tarixli
Sərəncamı ilə Cəmşid Naxçıvanski
adına Hərbi Liseyin Naxçıvan filialının
əsasında Heydər Əliyev adına Hərbi
Lisey yaradılmışdır. Ulu öndərimizin
adını daşıyan ilk ünvan olan Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseydə ötən
dövrdə geniş quruculuq işləri aparıl-
mış, burada ümummilli liderin büstü
ucaldılmış, ikimərtəbəli qərargah bi-
nası, müasir tədris korpusu və yataq-
xana binası istifadəyə verilmiş, mad-
di-texniki baza xeyli gücləndirilmiş,
kursantların yaşayış şəraiti yaxşılaş-
dırılmışdır. Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham Əliyev
2005-ci il dekabrın 19-da liseydə ya-
radılan şəraitlə tanış olmuş, kursantlar
qarşısında çıxış edərək demişdir:

“Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə
oxumaq böyük şərəfdir və böyük
məsuliyyətdir. Bu liseydə təhsil alan
gənclər gələcəkdə bizim ordumuzda
xidmət edəcəklər. Azərbaycanın müs-
təqilliyinin keşiyində duracaqlar”.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin
fəaliyyətini daim diqqət mərkəzində
saxlayır, tədrisin günün tələbləri sə-
viyyəsində təşkili üçün qayğısını
əsirgəmir. Bunun nəticəsidir ki, li-
seydə kursantların hərbi biliklərə də-
rindən yiyələnməsi üçün hər cür
şərait yaradılmışdır. Ötən il liseyin
ərazisində əsaslı təmir işləri aparılmış,
tədris və yataqxana korpusları ən
müasir avadanlıqlarla təchiz olun-
muşdur. 750 yerlik yataqxana bina-
sında müasir məişət şəraiti ilə yanaşı,
kursantların asudə vaxtlarının səmə-
rəli təşkili və istirahəti də təmin edil-
miş, gündəlik mətbuatı izləmək, şah-
mat və digər idman növləri ilə məşğul
olmaq imkanı yaradılmışdır. Liseydə
kursantların sağlamlığı, fiziki hazırlığı
və qidalanması da diqqət mərkəzində
saxlanılır. Müasir avadanlıqlarla təc-
hiz olunmuş 25 çarpayılıq tibb mən-

təqəsi, idman zalı, futbol meydançası,
açıq və qapalı idman qurğuları və
digər obyektlər kursantların istifa-
dəsinə verilmişdir. 
    Liseyin daim təkmilləşdirilən
maddi-texniki bazası tədrisin key-
fiyyətini yüksəltmişdir. Yaradılan
müasir tədris şəraiti, istifadəyə verilən
əyani vəsaitlər istər hərbi, istərsə
də elmi biliklərin dərindən mənim-
sənilməsinə və təcrübə əsasında
möhkəmləndirilməsinə geniş im-
kanlar açır. Liseydə 26 sinif otağı,
fənn kabinələri, kimya, biologiya,
fizika laboratoriyaları, hərbi kabinə,
2 kompüter və 2 linqafon otağı
vardır. Sinif otaqları müasir ava-
danlıqlarla təmin edilmiş, elmi, bədii,
hərbi və tarixi ədəbiyyatlarla, ensiklo -
pedik nəşrlərlə təmin olunmuş zəngin
kitabxana kursantların istifadəsinə
verilmişdir. Hərbi liseydə elektron
tədris sistemi vasitəsilə interaktiv
dərslərin keçirilməsi diqqət mərkə-
zində saxlanılır. Bu məqsədlə zəngin
elektron dərslik bazası yaradılmış,
10 sinif otağında elektron lövhə qu-
raşdırılaraq distant təhsil sisteminə
qoşulmuşdur. 

Ümummilli liderin adının əbədiləşdirildiyi ilk ünvan –
Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey

    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı misilsiz
xidmətləri sırasında milli ordu quruculuğu, ixtisaslı hərbi kadrların
hazır lanması xüsusi yer tutur. Hələ Sovetlər İttifaqı dövründə, azərbay-
canlıların hərb sahəsindən uzaq salındığı zamanlarda ulu öndərimizin
əzmi və təşəbbüskarlığı sayəsində ölkəmizdə hərbi təhsilin inkişafına
xidmət edən islahatlar aparılmış, 1971-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına
Respublika Hərbi Təyinatlı Orta İnternat Məktəbi yaradılmışdır. 1972-ci
ildən başlayaraq yüzlərlə azərbaycanlı gəncin Sovet İttifaqının müxtəlif
ali hərbi məktəblərinə təhsil almağa göndərilməsi də ümummilli liderimizin
bu sahədə yüksək təşəbbüskarlıqlarla həyata keçirdiyi tədbirlərdəndir.
Məhz həmin dövrdə yetişdirilən milli hərbçi kadrlar ölkəmiz müstəqillik
qazandıqdan sonra ordu quruculuğunda mühüm rol oynamışdır.

27 fevral Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin yarandığı gündür
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    Ötən il Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin iştirakı
ilə istifadəyə verilən hərbi kabinə
və atəş hazırlığı sinfi gələcəyin
zabitlərində ilkin peşə vərdişlərinin
formalaşmasına xidmət edir. Burada
quraşdırılan kompüter dəstləri və
2 atış monitoru vasitəsilə kursantların
real şəraitə uyğun olaraq nişanalma
bacarıqları inkişaf etdirilir, yoxlanılır
və qiymətləndirilir. 
    Bütün bu imkanlardan səmərəli
istifadə edən müəllim-zabit heyəti
bilikli, vətənpərvər, sağlam və əqidəli
hərbçilərin yetişdirilməsində əllə-
rindən gələni əsirgəmirlər. Keçirilən
dərslərlə yanaşı, müxtəlif disput,
olimpiada və yarışlar təşkil olunur,
kursantların muxtar respublikada
keçirilən tədbir və yarışlarda iştirakı
təmin edilir. Bütün bunların nəticəsi -
dir ki, Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseyin nəticələri ildən-ilə artır, ali

hərbi məktəb və akademiyalara qəbul
olunan kursantların sayı çoxalır. Tə-
sadüfi deyil ki, hərbi lisey təhsil sa-
həsindəki nailiyyətlərinə görə 2008-
2009-cu tədris ilində ölkəmizdə ke-
çirilən “Ən yaxşı ümumtəhsil mək-
təbi” müsabiqəsinin qalibi olmuşdur.
Ötən il təhsilini başa vuran 203 kur-
sant müxtəlif ali hərbi məktəblərdə,

o cümlədən 7 nəfər Türkiyə, 2 nəfər
isə Rusiya Federasiyasının hərbi
akademiyalarında təhsillərini davam
etdirirlər. 2014-2015-ci tədris ilində
təhsilini xüsusi nailiyyətlərlə başa
vuran məzunlardan 1-i qızıl, 1-i isə
gümüş medalla təltif edilmişdir. Li-
seyə kursant qəbulunun ildən-ilə
artması da bu təhsil müəssisəsinə

olan marağın nəticəsidir. Cari tədris
ilində Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseyə 257 kursant qəbul olunmuş-
dur. Hazırda liseydə 674 kursant
təhsil alır ki, onların 57 nəfəri Ba-
kıdan və respublikamızın müxtəlif
bölgələrindəndir. 
    Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey
artıq 12 ildir ki, ulu öndərin adına
layiq, nümunəvi təhsil müəssisəsi
kimi milli ordumuzun savadlı, ba-
carıqlı, ləyaqətli, vətənpərvər zabit-
lərlə təmin olunması yolunda fəa-
liyyət göstərir. Hərbi liseyin zabit-
müəllim heyəti, kursant və məzunları
bu şərəfli adı doğrultmağa çalışır,
Heydər Əliyev yoluna sədaqət nü-
mayiş etdirirlər.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri demişdir: “Zabit
adını daşımaq böyük məsuliyyətdir
və Azərbaycan Ordusunun zabiti
kimi xalqımıza və vətənimizə səda-

qətlə xidmət etmək qarşınızda duran
əsas vəzifədir. Bundan sonra da
yaxşı təhsil almalı, hərb sənətinə
dərindən yiyələnməli, bilik və təc-
rübənizi artırmalısınız. Gələcəkdə
harada xidmət etməyinizdən asılı
olmayaraq, unutmamalısınız ki,
siz müstəqil Azərbaycanın quru-
cusu, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin adını daşıyan hərbi liseyin
məzunlarısınız. Bu adı daim uca
tutmalı, onu nümunəvi xidmətinizlə
doğrultmalısınız”. 
    Ali Məclis Sədrinin tapşırıq və
tövsiyələri təkcə kursantların deyil,
müəllim və zabit heyətinin də qar-
şısında mühüm vəzifələr qoyur.
Kollektiv bundan sonra da üzərinə
düşən vəzifələri layiqincə yerinə
yetirəcək, fiziki cəhətdən sağlam,
savadlı və vətənpərvər gənclər
yetişdirəcəkdir.

“Şərq qapısı”

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2004-cü il 28
fevral tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Rabitə və
İnformasiya Texnologiyaları Nazir -
liyi yaradılmış, ötən dövrdə muxtar
respublikada rabitə və yeni texno-
logiyaların davamlı inkişafı təmin
edilmişdir.
    Yaxın onilliklər üçün inkişaf pers-
pektivlərinin biliklərə əsaslanan iq-
tisadiyyatla birbaşa bağlı olduğunu
böyük uzaqgörənliklə düşünən ulu
öndər ölkəmizdə informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarının in-
kişafının təməlini hələ ötən əsrin
70-ci illərində qoymuşdur. Məhz
Onun qəbul etdiyi 2003-cü il 17
fevral tarixli “Azərbaycanın inkişafı
naminə informasiya və kommuni-
kasiya texnologiyaları üzrə Milli
Strategiya (2003-2012-ci illər)” ilə
Azərbaycanda bu sahədə məqsəd-
yönlü fəaliyyət və gələcək perspek-
tivlər müəyyən edildi.
    Ümummilli lider Heydər Əliyevin
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasını
uğurla davam etdirən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev yeni texnologiyaların
inkişafını diqqətdə saxlayır. Bu sa-
hədə qəbul olunan dövlət proqramları
və həyata keçirilən mühüm islahatlar
nəticəsində Azərbaycan ümumdünya
elektron məkanına sürətlə inteqrasiya
edir. 
     Muxtar respublikada da infor-
masiya-kommunikasiya texnologi-
yalarının inkişafı və əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi diqqət mərkəzində
saxlanılır. Rabitə və informasiya
sistemlərinin inkişafı və yeni tex-
nologiyaların tətbiqi məqsədilə re-
allaşdırılmış məqsədyönlü tədbirlər
muxtar respublikanın hazırkı sosi-
al-iqtisadi inkişafında bu sahənin
rolunu daha da artırmışdır. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2014-cü il 19 sentyabr
tarixli Fərmanına əsasən, Rabitə və
İnformasiya Texnologiyaları Nazir-
liyi Rabitə və Yeni Texnologiyalar
Nazirliyi adlandırılmış, nazirliyin
səlahiyyətləri daha da genişləndi-
rilmişdir. Son illərdə muxtar res-
publikada əhaliyə nümunəvi rabitə
xidmətlərinin göstərilməsi məqsədilə
konkret vəzifələr müəyyənləşdiril-
miş, bu sahədə mühüm irəliləyişlər
əldə olunmuşdur. Ötən dövrdə na-
zirliyin aparatının, mərkəzi poçtun,
eləcə də İnternet və Yeni Texnolo-
giyaların Tədrisi Mərkəzi və texniki
binalar əsaslı təmir edilmiş, Babək
qəsəbəsində, Şərur və Şahbuz şə-
hərində yenitipli rabitə evləri tikilərək
istifadəyə verilmişdir. 
     Yeni optik kabel magistrallarının
tikintisi böyüktutumlu və keyfiyyətli
rabitə əlaqəsinin həyata keçirilməsinə
imkan verir. Belə ki, ötən müddət ər-

zində muxtar respublikanın telekom-
munikasiya şəbəkəsi beynəlxalq Trans-
Asiya-Avropa fiber-optik kabel ma-
gistralına qoşulmuş, Naxçıvanın tranzit
telekommunikasiya imkanları geniş-
lənmişdir. Magistralın Naxçıvan-Or-
dubad, Naxçıvan-Sədərək və Naxçı-
van-Şahbuz hissələri üzərində qurulan
optik rəqəmsal şəbəkələr elektron hö-
kumət və digər xidmətlərin həyata
keçirilməsinə şərait yaratmışdır. 2013-
2014-cü illərdə muxtar respublikanın
telekommunikasiya əlaqələrinin al-
ternativliyinin təmin edilməsi üçün
sərhəd xətti boyunca ümumi uzunluğu
242 kilometr olan Sədərək-Ordubad
arası 48 lifli fiber-optik kabel magistral
xəttinin tikintisi başa çatdırılmışdır.
Bu da muxtar respublikanın həm da-
xili, həm də xarici əlaqələrinin tam
kəsintisiz həyata keçirilməsində, elek-
tron hökumət, 4-cü nəsil xidmətlərin
və digər informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları layihələrinin icrasında
əvəzsiz rola malikdir.
     Yeni nəsil texnologiyaların tətbiqi
ilə əlaqədar nəzərdə tutulan 4 mər-
hələnin 3-ü artıq muxtar respublikada
başa çatdırılmışdır. Birinci mərhələdə,
2010-cu ilin may ayında Naxçıvan
şəhərini, Babək qəsəbəsini, Nehrəm
və Yarımca kəndlərini, ikinci mər-
hələdə, 2012-ci ilin martında Şərur
və Sədərək rayonlarını, üçüncü mər-
hələdə isə 2014-cü ilin fevralında
Şahbuz və Babək rayonlarını əhatə
edən 3-cü nəsil telekommunikasiya
xidmətlərindən istifadəyə imkan verən
NGN avadanlıqları istifadəyə verilmiş,
telekommunikasiya şəbəkəsi üzrə sa-
bit telefon nömrələri 7 rəqəmli nömrə
planına keçirilmişdir. Koordinattipli
ATS-lər müasir tələblərə cavab verən
elektrontipli ATS-lərlə əvəz olunmuş,
ən ucqar dağ kəndində belə, geniş-
zolaqlı, yüksəksürətli internet və
digər müasir telekommunikasiya şə-
bəkələri istifadəyə verilmişdir. Həm-
çinin “Evədək optika” layihəsi üzrə
görülən işlər də telekommunikasiya
sahəsində yeniliklərin əldə olunmasına
şərait yaratmışdır. 
     Həyata keçirilən tədbirlərin nə-
ticəsidir ki, bu gün muxtar respub-
likada bütün yaşayış məntəqələrində
sabit rəqəmsal telefon xidməti gös-
tərilir. Naxçıvan şəhərində və bütün
rayon mərkəzlərində asinxron rə-
qəmsal istifadəçi xətləri üzərindən
genişzolaqlı internet və lokal şəbəkə
xidmətləri fəaliyyət göstərir. Həm-
çinin 3 GSM mobil operatoru və 1
CDMA simsiz rabitə şəbəkəsi yaşayış
ərazilərini keyfiyyətli mobil rabitə
ilə təmin edir. Bu gün artıq muxtar
respublikada yaşayış məntəqələrinin
83 faizdən çoxunu əhatə edən simsiz

rabitə şəbəkəsi istifadəyə verilmiş,
“Naxtel” abunəçilərinin sayı 5 mini
ötmüşdür. Həmçinin bu şəbəkə üzə-
rindən simsiz internet xidməti ya-
radılmış, muxtar respublika əhalisinin
sürətli internetə çıxışı təmin olun-
muşdur. “Naxtel”in 90 ədəd 4G LTE
4-cü nəsil baza stansiyası qurulub
istismara hazır vəziyyətə gətirilmiş-
dir. Bundan əlavə, “Naxtel”in Billing
sistemi üçün əsas və ehtiyat server
avadanlıqları Naxçıvana gətirilmiş
və quraşdırılmışdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 9
iyul tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası İnternet və Yeni
Texnologiyaların Tədrisi Mərkəzi ya-
radılmış, mərkəzin Şərur və Culfa
şəhərlərində filialları fəaliyyətə baş-
lamışdır. Ötən dövrdə mərkəzin mad-
di-texniki bazası möhkəmləndirilmiş,
2 ədəd veb server alınmışdır. Həm-
çinin IP ünvanların çatışmazlığı aradan
qaldırılmış, Türkiyə Respublikasının
“Türk Telekom” şirkəti ilə əməkdaşlıq
protokolu imzalanmış və Türkiyə is-
tiqamətində əlavə fiber-optik kabel
xətti çəkilmişdir. Bütün bunların
nəticəsidir ki, muxtar respublikaya
daxil olan internet kanalının sürəti 2
Gb/s-dək yüksəldilmişdir. Son illər
muxtar respublika ərazisində fiber-
optik xətlərinin çəkilməsi, kənd ya-
şayış məntəqələrində yeni nəsil
ATS-lərin quraşdırılması internet is-
tifadəçilərinin sayının artmasına da
səbəb olmuşdur. Hazırda muxtar res-
publikanın yaşayış ərazilərinin 93
faizində genişzolaqlı, 83 faizində isə
simsiz internet xidmətləri göstərilir.
    “Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında dövlət orqanlarının elektron
xidmətlər göstərməsinin təşkili haq-
qında” Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il
15 iyul tarixli Fərmanının icrası ilə
əlaqədar “Elektron hökumət” portalı
üzərindən rabitə və internet xidmət-
ləri, elektrik enerjisi, qaz və sudan
istifadə haqlarının onlayn rejimdə
ödənilməsi təşkil edilmiş, istifadə-
çilərin portalda qeydiyyatdan keç-
məsi avtomatlaşdırılmış və portalın
təhlükəsizliyi ilə əlaqədar tədbirlər
görülmüşdür. Dövlət orqanlarının
elektron xidmətlərindən “bir pən-
cərə” prinsipi əsasında istifadənin
təşkili məqsədilə 34 dövlət orqanının
xidmətləri portala inteqrasiya edil-
mişdir. Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Rabitə və Yeni Texnologi-
yalar Nazirliyi tərəfindən 76 dövlət
təşkilatına və 9 idman federasiyasına
elektron poçt ünvanları və domen
adları verilmiş, həmin təşkilatların
internet səhifələri hazırlanaraq qlobal

şəbəkədə yerləşdirilmişdir. “Elektron
hökumət” portalında mütəmadi ola-
raq müraciət edən dövlət orqanlarının
saytlarında elektron müraciət səhi-
fələri dəyişdirilmiş, müraciətlərin
və cavablandırılan məktubların elek-
tron arxiv sistemi yaradılmışdır.
    Texnologiyanın sürətli inkişafı
elektron imzadan istifadəyə də tələbatı
artırmışdır. Bu tələbatı ödəmək məq-
sədilə mərkəzi poçt şöbəsində elek-
tron imzaların verilməsi təşkil edil-
mişdir. Bunun üçün Naxçıvan şəhə-
rində server, kompüterlər, kart və
pin kodların çapı üçün printerlər qo-
yulmuş, əməliyyat zalında ərizələrin
qəbulu üçün bölmə yaradılmışdır.
     Muxtar respublikada elektron təhsil
infrastrukturunun yaradılması və təh-
sildə yeni texnologiyaların tətbiqi
diqqət mərkəzində saxlanılır. Son
illər bu istiqamətdə işlər daha da ge-
nişləndirilmiş, əsaslı təmir edilən və
yeni istifadəyə verilən təhsil müəs-
sisələrində kompüter dəstləri quraş-
dırılaraq internetə qoşulmuşdur. Həm-
çinin təhsil müəssisələri arasında in-
teraktiv əlaqənin təmin edilməsi üçün
distant təhsil sistemi yaradılmış, in-
ternet üzərindən interaktiv dərslərin
keçilməsi üçün Naxçıvan Muxtar
Respublikası Təhsil Nazirliyinin say-
tında elektron təhsil xidməti istifadəyə
verilmiş, orta ixtisas və ümumtəhsil
məktəblərinin iştirakı ilə distant dərs-
lərin keçilməsinə başlanmışdır. Dünya
təhsil sisteminə inteqrasiya və bu sa-
hədə yeni texnologiyaların tətbiqi is-
tiqamətində görülən işlərin tərkib
hissəsi olaraq “Naxçıvan” Universi-
tetində İnformasiya-Kommunikasiya
Texnologiyaları Mərkəzi yaradılaraq
texniki avadanlıqlarla təmin edilmiş,
müəllim və tələbələrin istifadəsinə
verilən kompüterlər daxili şəbəkəyə
qoşulmuşdur. Həmçinin Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının təhsil müəssisələrində elek-
tron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20
iyun tarixli Sərəncamına uyğun olaraq
və “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların təhsilə
cəlbi üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası
istiqamətində Məhdud Fiziki İmkan-
lılar üçün Naxçıvan Regional İnfor-
masiya Mərkəzində Distant Tədris
Mərkəzi yaradılmışdır. 
     Yeni informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının tətbiqi muxtar res-
publika ərazisində keyfiyyətli və rə-
qəmsal radio-televiziya yayımının
təşkilinə də əsaslı zəmin yaratmışdır.
Ötən dövrdə quraşdırılan 6 güclü və
43 azgüclü verici stansiya vasitəsilə

muxtar respublika ərazisində rəqəmsal
televiziya yayımına keçid təmin edil-
mişdir. Hazırda bütün yaşayış mən-
təqələrində teleradioların rəqəmsal
yayımı təmin edilmişdir. Bundan baş-
qa, Duzdağ Radio-Televiziya Verici
Stansiyasında qurulan baş stansiya,
7 ədəd güclü rəqəmsal televiziya ve-
ricisi vasitəsilə Cənubi Qafqazda ilk
dəfə olaraq DVB-T2 standartında 67
televiziya kanalının yayımına başla-
nılmış, Naxçıvan Dövlət Televiziya-
sının yüksəkkeyfiyyətli HD formatda
efirə çıxışı təmin edilmişdir.
    Muxtar respublikada əhaliyə müa-
sir tələblərə uyğun poçt xidmətinin
göstərilməsi diqqət mərkəzində sax-
lanılır. Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü
il 30 iyul tarixli “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Rabitə və Yeni Tex-
nologiyalar Nazirliyi yanında “Nax-
çıvanpoçt” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında”
Sərəncamı bu sahədə görüləcək iş-
lərin miqyasını daha da genişlən-
dirmiş, “Naxçıvanpoçt” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti fəaliyyətə
başlamışdır. Hazırda muxtar res-
publika ərazisində 8 poçt filialı və
157 poçt bölməsi fəaliyyət göstərir.
Poçt filiallarında telefon haqlarının
yığılması, beynəlxalq və ölkədaxili
pul baratlarının göndərilməsi və qə-
bulu, kommunal xidmət haqlarının
yığılması, teleqramların göndərilməsi
və qəbulu tamamilə elektron qaydada
həyata keçirilir. Həmçinin internet
üzərindən rabitə və kommunal xid-
mət haqlarının ödənilməsi təşkil
edilmişdir. Əhaliyə göstərilən poçt
xidmətinin keyfiyyətinin daha da
yüksəldilməsi məqsədilə poçt fili-
allarında və bölmələrində 139 ədəd
POS-terminal quraşdırılmışdır. Bun-
dan başqa, “Naxçıvanpoçt”un kom-
püter şəbəkəsinin Mərkəzi Bankın
Hökumət Ödəniş Portalına qoşulması
prosesi başa çatdırılmışdır ki, bu da
bu sistemə qoşulmuş bütün bank-
maliyyə sektorunun və digər qu-
rumların ödənişlərinin poçt məntə-
qələrində yığılmasına imkan yarat-
mışdır. Naxçıvan şəhərində qaz və
elektrik sayğaclarının daha təkmil
olan SMART sayğaclarla dəyişdi-
rilməsinə başlanmışdır. Poçt böl-
mələrində həmin kartların yüklən-
məsi işi təşkil olunmuşdur. Bunun
üçün Naxçıvan şəhərində 10 poçt
bölməsi yeni kompüter, kart oxuyucu
ilə təmin edilmişdir.
    Muxtar respublikada rabitə və

yeni texnologiyaların tətbiqi və in-

kişafı istiqamətində işlər bundan

sonra da davam etdiriləcək, əhaliyə

keyfiyyətli poçt-rabitə xidmətləri

göstəriləcəkdir.
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