
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
2014-cü il 27 mart tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikasında milli təhlükəsizliyin təmin edilməsində,
xarici xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyat-pozuculuq
fəaliyyətinin qarşısının alınmasında, beynəlxalq ter-
rorçuluq və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla mü-
barizədə, xüsusilə ağır cinayət işlərinin istintaqının
aparılmasında fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Res-
publikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları
təltif edilmişlər. Təltif olunanlar arasında Naxçıvan
Muxtar  Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
əməkdaşları da vardır.

“Vətən uğrunda” medalı ilə 

               Bağırov Fariz Nəriman oğlu – polkovnik
Mirzəyev Məzahir Vahid oğlu – polkovnik-leytenant

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Məmmədov Afin Qalabəyi oğlu – kapitan

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq
Mərkəzində Naxçıvan şəhər 8 nöm-
rəli tam orta məktəbin şagirdlərinin
iştirakı ilə açıq dərs keçilmişdir. 

    Əvvəlcə mərkəzin elmi
katibi Emin Məmmədov
şagirdlərə bu elm müəssi-
səsi haqqında məlumat ve-
rərək bildirmişdir ki, 90 il
bundan əvvəl yaradılan
Naxçıvan Muxtar Respub-
likası çətin, mürəkkəb, eyni
zamanda şərəfli inkişaf yolu
keçmiş, milli istiqlaliyyət
yolunda Naxçıvanda cəsarətli ad-
dımlar atılmışdır. Bu gün də Naxçı-
van Muxtar Respublikası milli dövlət
quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı
olmaqla ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin
artırılmasına, tarixinin öyrənilməsinə
və elmi potensialının gücləndiril-
məsinə dəyərli töhfələr verir. Muxtar
respublikada inkişaf və tərəqqi dövrü
kimi səciyyələnən son illərdə Nax-
çıvan tarixinin öyrənilməsi istiqamə-
tində ardıcıl tədbirlər həyata keçiril-
mişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 17
fevral tarixli Sərəncamı ilə Naxçı-
vanşünaslıq Mərkəzi yaradılmış,
mərkəz üçün bina ayrılmış və əsaslı
surətdə yenidən qurulmuşdur. Mər-
kəz, onun kitabxanası və arxivi ən
müasir informasiya avadanlıq və
daşıyıcıları ilə təmin olunmuş, elek-
tron kitabxana və elektron arxiv
yaradılmışdır.
    Açıq dərsdə məktəbin tarix müəl-
limi Roza Qasımova “Naxçıvan qə-
dim diyardır” mövzusunda danışaraq
vurğulamışdır ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası zəngin tarixə malikdir.
Burada əldə olunan maddi-mədə-
niyyət nümunələri Naxçıvan ərazi-
sində qədim Daş dövründən başla-
yaraq bu yurdun ilkin sivilizasiyalı
yaşayış məskənlərindən biri oldu-
ğunu sübut edir. 
    Qeyd olunmuşdur ki, elmi sahə

kimi Naxçıvanşünaslığın öyrənil-
məsinə 1996-cı ildən başlanmışdır.
Həmin ildə keçirilən “Uluslararası
qaynaqlarda Naxçıvan” Beynəlxalq
Simpoziumu Naxçıvanşünaslığın

öyrənilməsində yeni mərhələ təşkil
etmişdir. Ötən dövr ərzində Naxçı-
van tarixinin müxtəlif mərhələlərinin,
ələlxüsus da qədim dövr tarixinin
öyrənilməsinə xidmət edən 50-dən
çox beynəlxalq elmi forum, konfrans
və simpozium keçirilmişdir. Həyata
keçirilən tədbirlər nəticəsində mux-
tar respublika ərazisində 800-dən
artıq yeni tarixi abidə tapılmış,
ümumilikdə, 1200-dən çox tarix
və mədəniyyət abidəsi pasportlaş-
dırılaraq onların dövrü və tipoloji
mənsubiyyəti müəyyənləşdirilmiş-
dir. Bununla yanaşı, uzun müddət
öyrənilməsinə qadağa qoyulmuş
Nuh Peyğəmbər və Naxçıvan möv-
zusu yenidən elmi tədqiqatların ak-
tual sahələrindən birinə çevrilmiş,
qədim daşüstü yazılar, yurd yerləri,
beş minillik tarixi əhatə edən Nax-
çıvan şəhər mədəniyyəti tədqiq
olunmuşdur. Sovetlər Birliyinin
mövcud olduğu 70 il ərzində Nax-
çıvanın tarixinə dair 50-yə yaxın
ziddiyyətli məzmuna və istiqamətə
malik kitab və ya broşür hazırlan-
mışdırsa, 1996-cı ildən ötən dövr
ərzində Naxçıvanşünaslığa dair
hazır lanan mono qrafiya, kitab, elmi
məqalə, dərslik və dərs vəsaitlərinin
sayı mini keçmişdir.
    Açıq dərsin sonunda şagirdləri
maraqlandıran suallar cavablandı-
rılmışdır.

Naxçıvanşünaslıq Mərkəzində 
növbəti açıq dərs keçilib

    Dünən AMEA Naхçıvan Böl-
məsində 31 Mart –  Azərbaycan-
lıların Soyqırımı Günü ilə bağlı
“Azərbaycanlılara qarşı həyata
keçirilən soyqırımı və deportasiya
siyasəti” mövzusunda elmi kon-
frans keçirilib.
    Konfransı giriş sözü ilə açan
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri,
akademik İsmayıl Hacıyev ermə-
nilərin xalqımıza qarşı yürütdüyü
soyqırımı siyasəti, soydaşlarımızın
amansızlıqla qətlə yetirilməsi, o
cümlədən repressiya və deporta-
siyaya məruz qalması, etnik tə-
mizləmə, ərazilərimizin bir hissə-
sinin işğal edilməsi və sair haqda
ətraflı məlumat verib. Ermənilərin

Naxçıvanda törət-
dikləri kütləvi qır-
ğınlardan bəhs
edən akademik er-
məni daşnakları-
nın soyqırımı və
təcavüz siyasətinin
mahiyyətindən də
danışıb. O, Azər-
baycan xalqına

qarşı törədilmiş soyqırımı faciə-
lərinin bir daha təkrar olunmaması,
bu tarixi həqiqətlərin dünya icti-
maiyyətinə çatdırılması istiqamə-
tində ümummilli lider Heydər
Əliyevin imzaladığı tarixi fərman-
ların əhəmiyyətindən söz açıb. 
    Konfransda AMEA Naхçıvan
Bölməsinin Tariх, Etnoqrafiya və
Arхeologiya İnstitutunun direktoru,
professor Fəхrəddin Səfərli “Ulu
öndər Heydər Əliyev və azərbay-
canlıların soyqırımı və deportasi-
yası məsələsinə dair”, həmin ins-
titutun böyük elmi işçisi, tarix
üzrə fəlsəfə doktoru Sara Hacıyeva
“Ermənilərin Azərbaycan torpaq-
larında yerləşdirilməsi siyasəti”,

şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Emin Şıxəliyev “XX əsrin
əvvəllərində azərbaycanlılara qarşı
törədilən soyqırımların mahiyyəti,
nəticələri”, böyük elmi işçi, tarix
üzrə fəlsəfə doktoru  İlhami Əliyev
“1948-1953-cü illərdə azərbay-
canlıların tarixi torpaqlarından de-
portasiyasının məqsədi və nəticə-
ləri” mövzularında məruzələrlə çı-
xışlar ediblər.
    Ermənilərin Azərbaycan xal-
qına qarşı zaman-zaman apardığı
məqsədyönlü soyqırımı tarixini
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə,
eləcə də gələcək nəsillərə əsaslı
şəkildə çatdırılması istiqamətində
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
əməkdaşlarının da öhdəsinə böyük
vəzifələrin düşdüyü qeyd edilib.
Bildirilib ki, bölmə əməkdaşları
bu mövzuda tədqiqatlarını geniş-
ləndirməli, eyni zamanda təbli-
ğatlar aparmalıdırlar.
    Tədbirdə erməni vəhşiliklərini
əks etdirən “31 Mart – Azərbay-
canlıların Soyqırımı” adlı video -
slayd nümayiş etdirilib. 

“Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımı və 
deportasiya siyasəti” mövzusunda konfrans 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Haaqa şəhərində keçirilən Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində
iştirak etmək üçün martın 23-də Niderland Krallığına
işgüzar səfərə getmişdir.

*  *  *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev

martın 24-də Haaqada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
İqor Popov (Rusiya), Ceyms Uorlik (ABŞ), Jak For (Fransa)
və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi
Anji Kaspşik ilə görüşmüşdür.

*  *  *
Martın 24-də Niderland Krallığının Haaqa şəhərində

III Nüvə Təhlükəsizliyi Sammiti öz işinə başlamışdır. Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sammitdə iştirak etmişdir.

*  *  *
Niderland Krallığının Haaqa şəhərində keçirilən III Nüvə Təhlükəsizliyi Sammiti martın 25-də öz işini davam

etdirmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sammitdə çıxış etmişdir.

Rəsmi xronika

    Martın 27-də Naxçıvan şəhə-
rindəki Heydər Əliyev adına tam
orta məktəbdə yetkinlik yaşına
çatmayanların hüquq pozuntula-
rının profilaktikası və kiçikyaşlı
uşaqlara yol hərəkəti qaydalarının
öyrədilməsi ilə bağlı tədbir keçi-
rilmişdir. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Daxili İşlər və Təhsil
nazirliklərinin təşkilatçılığı ilə ke-
çirilmiş tədbiri Heydər Əliyev adı-
na tam orta məktəbin direktoru
Namiq Məmmədov açmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı,
polis polkovnik-leytenantı Yulət
Əliyev çıxış edərək məktəbdaxili
intizamın və dərsə davamiyyətin
təşkilində sinif rəhbərlərinin ro-
lundan danışmış, şagirdlərin asudə
vaxtlarının səmərəli dəyərləndiril-
məsindən, onlarda sağlam həyat
tərzinin formalaşdırılması üçün id-
manın vacibliyindən bəhs etmişdir.
Bildirilmişdir ki, ölkəmiz  müstə-
qilliyini bərpa etdikdən sonra təhsilə
göstərilən dövlət qayğısı artırıl-
mışdır. Şagirdlərin gələcəkdə əsl
vətəndaş kimi yetişməsi üçün mü-
hüm tədbirlər həyata keçirilir.  Mux-
tar respublikamızın bütün yeni
ümumtəhsil məktəblərində təlim
və tədrisin, eyni zamanda fiziki
tərbiyə işinin yüksək səviyyədə
təşkili üçün geniş imkanlar yara-
dılmışdır. Şagirdlərin bilik və ba-

carıqlarının ar-
tırılması ilə bə-
rabər, onların
fiziki sağlam-
lıqları qayğı-
sına da qalın-
malı, yaradılan
bu şərait  dən
m a k s i m u m
yararlanmağa
çalışılmalıdır.
Eyni zamanda
azyaşlı uşaqların zərərli vərdişlərə
meyil etmələrinin qarşısının alın-
ması, asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili və onlarda müxtəlif əmək
vərdişlərinin formalaşdırılmasında
mühüm rol oynayan məktəbdən-
kənar tərbiyə müəssisələri ilə də
müntəzəm əlaqələr saxlanılmalı,
birgə fəaliyyət göstərilməlidir. Bu
sahədə pedaqoji kollektivin üzə-
rinə mühüm məsuliyyət hissi düş-
düyünü qeyd edən Y.Əliyev baş
verə biləcək hüquqpozmaların
qarşısının alınması üçün aparılan
profilaktik tədbirlərdən, bu təd-
birlərin nəticə və əhəmiyyətindən
də danışmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol
Polisi İdarəsinin əməkdaşı, polis
polkovnik-leytenantı Əyyub Baba-
yev şagirdlərə piyadalar üçün yol
hərəkəti qaydalarından danışmış,
müxtəlif yol nişanları və işıqforların

əhəmiyyətindən bəhs etmişdir.
    Sonra şagirdləri maraqlandıran
suallar cavablandırılmışdır.
    Sonda şagirdlərin iştirakı ilə pi-
yada keçidlərindən düzgün istifadə
ilə bağlı praktik təlim keçilmişdir.
    Analoji tədbir Naxçıvan şəhə-
rindəki 7 nömrəli tam orta mək-
təbdə də təşkil edilmişdir.

Maarifləndirici tədbir 
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    Əhalinin məşğulluğunun təmin
olunmasında ən çevik formalardan
biri əmək yarmarkalarıdır. Bir neçə
ildir ki, muxtar respublikamızın
şəhər və rayonlarında təşkil edilən
yarmarkalarda yüzlərlə insanın məş-
ğulluğu təmin edilib. Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında
Dövlət Məşğulluq Xidmətindən al-
dığımız məlumata görə, 2014-cü
ilin əmək yarmarkalarına aprel ayının

1-dən start veriləcək. Muxtar res-
publika üzrə ilk belə tədbir həmin
gün Sədərək rayonunun Heydərabad
Qəsəbə Mərkəzində təşkil olunacaq.
Aprel ayının 2-də Kəngərli Rayon
Məşğulluq Mərkəzində bu bölgənin
işaxtaran sakinlərinə boş iş yerləri
təqdim ediləcək. Aprel ayının 3-də
keçiriləcək əmək yarmarkası Şahbuz
şəhərindəki “Araz” kinoteatrının bi-
nasında olacaq. Culfa rayonunun
işaxtaran sakinləri bu dövlət qayğı-

sından aprel ayının 4-də yararlana
biləcəklər. Aprel ayının 8-də ordu-
badlılara, 9-da babəklilərə, 10-da
şərurlulara boş iş yerləri təqdim
olunacaq.
    Naxçıvan şəhərində əmək yar-
markası aprel ayının 11-də “Gənc-
lik” Mərkəzində keçiriləcək. Mə-
lumat üçün onu da bildirək ki,
bütün əmək yarmarkaları saat 11-ə
təyin edilib.

Xəbərlər şöbəsi

Əmək yarmarkalarına aprel ayının 1-dən start veriləcək
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Dünənə qısa ekskurs 

və ya söhbətə giriş

Ötən günlərin söhbətidir. Ya-
xın dostlarımdan biri Sədə-

rək rayonundakı “N” hərbi hissədə
xidməti borcunu yerinə yetirən oğ-
lunun yanına getmək istədiyini bil-
dirdi və mənə də təklif etdi ki, onunla
birlikdə gedim. Yadıma 10 il bundan
əvvəl qəzetimizin yaradıcı kollektivi
ilə Sədərək rayonundakı oxucuları-
mızla görüşə getməyimiz düşdü. Elə
o vaxt dostumun dediyi hərbi hissədə
də olmuşduq. Düzünü deyim ki, hə-
min hərbi hissə yeni yarandığı üçün
problemləri ilə ilk baxışda diqqətimizi
cəlb etmişdi. Qəvi düşmənlə, sözün
həqiqi mənasında, bir addımlıqda
üzbəüz dayanan igid oğullarımızın
vətənpərvərlik hisslərini o vaxt daha
yaxından görmüşdüm. Üzləşdikləri
çətinliklərə baxmayaraq, Vətən tor-
paqlarının keşiyində ayıq-sayıq da-
yanaraq xidməti borclarını layiqincə
yerinə yetirmələri bizim də qəlbimizi
fərəh hissi ilə doldurmuşdu. Bir
anlığa xəyalımdan keçən bu məqamı
düşünə-düşünə dostumla oğlunun
yanına getməyə razılaşdım. Bazar
günü səhər tezdən Sədərəyə yola
düşdük. Novruz bayramı günlərinə
təsadüf edən bu görüş məndə böyük
hisslər yaratdı. Bu kiçik taborun tim-
salında Azərbaycan Silahlı Qüvvə-
lərinin döyüş hazırlığını yüksəltmək
üçün həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlərin canlı şahidi oldum. Bir
daha neçə illər qabaq gördüyüm mə-
qamları yadıma saldım. Elə ondan
sonrakı dövrlərdə bu ünvanda həyata
keçirilən tədbirləri də xatırlamağım
yerinə düşər. Əsgərlər üçün yüksək
səviyyədə şərait yaradılmış taborun
binası, bir qədər aralıda ailəli zabitlər
üçün tikilmiş mənzillər... Bu barədə
bir qədər sonra ətraflı danışacağıq. 

Əsgərlərlə ilk görüş

Hərbi hissənin valideynlər
üçün müəyyən edilmiş əra-

zisində avtomobildən düşürük. Bu
zaman qarşımızda bir əsgər görürük.
Təbəssümlə bizimlə görüşür. İnanın,
vallah, mübaliğə deyil – onun səliqəli
geyimindən, danışığından hiss olu-
nan nizam-intizamı, əsgəri addımları
belə, düşmənə gözdağıdır. Qəlbim
fərəhdən qabarır. Bir daha ürəyimdə
öz-özümə əminlik yaradıram ki,
məhz belə igidlərin hesabına düşmən
tapdağı altında olan torpaqlarımızı
geri qaytarmaq, sözün həqiqi mə-
nasında, bir içim su kimi bir şeydir.
Mən bu düşüncələrdə ikən əsgər
kimin yanına gəldiyimizi soruşur.
Deyirik. Valideynlərlə əsgərlərin
görüşü üçün ayrılmış yerdə gözlə-
məyi təklif edərək yanına gəldiyimiz
əsgəri çağırmağa gedir. Onun arxa-
sınca hərbi hissənin həyətinə daxil
oluruq. Burada bizdən başqa vali-
deynlər də var. Onlar da öz övlad-
larının yanına gəliblər. Hal-əhval
tuturuq, söhbətə körpü salırıq. Bu
an bir əsgər görüş yerinə yaxınlaşır.
Valideynlərdən biri ayağa qalxaraq
ona sarı addımlayır. Əsgər bizimlə
görüşməyi də unutmur. Elə görüşür
ki, sanki neçə illərdir, bir-birimizi
tanıyırıq. Elə bu anda düşünürəm
ki, başqa cür də ola bilməz. Ordu
sıralarında Vətənə müqəddəs bor-
cunu yerinə yetirən oğullarımız ata-
baba əmanəti olan torpaqlarımızın
keşiyində dayanıblar. Onlar hamımız
üçün əzizdirlər. Söhbət zamanı daha
bir qürur duyduğum məqam o oldu
ki, əsgərlər torpaqlarımızın daha
əziz və müqəddəs olmasını dəfələrlə
vurğuladılar. Bu qiymətli, heç nə
ilə əvəz olunmayan sərvətin keşi-
yində dayanmağı ən şərəfli bir vəzifə
və vətəndaşlıq borcu saydıqlarını
dilə gətirdilər. 

Zabitlər göstərilən qayğıdan
razılıq edirlər

Elə əsgərlərlə qısa söhbətim
bu yazının yazılmasına səbəb

oldu. Tabor komandiri polkovnik-
leytenant Həmdəm Ağayevə fikrimi
bildirdim. Üzünə təbəssüm qondu: 
    – Hərbi hissənin öz qanun-qay-
daları var. Bu qaydalara riayət etmək

lazımdır, – deyərək gözləməyi xahiş
etdi, bizdən uzaqlaşdı. Bu bir neçə
dəqiqə ərzində valideynləri ilə görüşə
gələn əsgərlərin əsgər həyatının
özəllikləri ilə bağlı söhbətlərinə qo-
naq olduq. Onların bir-birləri ilə
mehribançılıqları, səmimi rəftarları
bizə bir ailəni xatırlatdı.
    Bu an özünü kapitan Araz Al-
lahverdiyev kimi təqdim edən bir
zabit bizə yaxınlaşır. O, tabordan
yazı hazırlamağa rəhbərlikdən icazə
alındığını bildirir. Haşiyə çıxaraq
qeyd edim ki, bu məqamı, ümumi-
likdə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələ-
rində yaradılmış yüksək nizam-in-
tizam kimi qəbul etmək lazımdır.
Nizam-intizam olan yerdə isə hər
çətinliyi dəf etmək mümkündür. Ta-
borda olduğumuz bir neçə saat ər-
zində  isə burada heç bir çətinliyin
olmadığını gördük. 
    Araz Allahverdiyevlə söhbət edi-
rik. Deyir ki, bu gün blokada və-
ziyyətində olmasına baxmayaraq,
inkişaf və tərəqqidən intibaha qo-
vuşan Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında ardıcıl və sistemli şəkildə
həyata keçirilən ordu quruculuğu
prosesi bütün hərbi hissələri əhatə
edib. Hərbi hissələrdəki yeniliklər
real vəziyyətin obyektiv göstərici-
sidir. İndi doğma diyarımızın bütün
hərbi hissələri belə yeniliklərlə do-
ludur və bu ünvanlarda özünü qa-
barıq şəkildə göstərən nizam-intizam,
səliqə-sahman, yüksək döyüş ovqatı
qürur və sevinc hissi doğurur. Əs-
gərlərin və zabitlərin nümunəvi xid-
mət və qulluğu üçün bu taborda da
hərtərəfli şərait yaradılıb. Müasir
tələblər səviyyəsində qurulmuş ye-
məkxana, anbar, əsgər çayxanası
ilk baxışda səliqə-sahmanı, gigiye-
nik-sanitar qaydalara cavab verməsi
ilə diqqəti cəlb edir. Əsgərlərin
asudə vaxtlarının səmərəli keçiril-
məsi təmin edilib. Bundan əlavə,
şəxsi heyətin fiziki sağlamlığının
təmin edilməsi məqsədilə hərbi his-
sənin həyətində lazımi idman qur-
ğuları quraşdırılıb. Əsgərlər mün-
təzəm olaraq idmanla məşğul olur,
fiziki hazırlıqlarını artırırlar. 
    Taborun feldşeri əslən Yardımlı
rayonundan olan gizir Cəmil Zey-
nalov bildirir ki, 8 ildir, burada
qulluq edir. Sərhədlərimizin keşi-
yində ayıq-sayıq dayanan əsgərlərin
yüksək kalorili və keyfiyyətli qida
məhsulları ilə təminatına xüsusi
önəm verilir. O, bunu da diqqətə
çatdırır ki, son illər ordu ilə xalq
arasında yaradılmış sıx birliyi elə
bu taborun və sədərəklilərin timsa-
lında daha yaxından görmək olar.
Müntəzəm olaraq rayon İcra Haki-
miyyəti və sərhəd bölgəsində fəa-
liyyət göstərən dövlət qurumları,
həmçinin Sədərək camaatı əsgərlərlə
görüşə gəlir, onlara sovqatlar gəti-
rirlər. Elə bu Novruz günləri ərəfə-
sində də belə olub. Əsgərlərə həm
sovqatlar gətirilib, həm də onlar

üçün bayram şənliyi təşkil olunub. 
    Gizir Cəmil Zeynalov əsgərlərin
səhhəti ilə bağlı görülən işlərdən
də danışır. Deyir ki, onların müayi-
nəsini düzgün aparmaq, ilkin müa-
licəni təşkil etmək üçün taborda
hərtərəfli imkanlar yaradılıb. Bu da
taborda xidməti borcunu yerinə ye-
tirən əsgərlərin sağlamlığının qo-
runmasında vacib şərtdir. 
    Söhbətə Araz Allahverdiyev qo-
şularaq bildirir ki, taborda yüksək
səviyyədə təmin olunmuş mənəvi-
psixoloji ab-hava, əsgərlərin siyasi
hazırlığının yüksəldilməsi diqqətdə
saxlanılan başlıca vəzifələrdəndir.
Bunun üçün ideoloji otaqda lazımi
şərait yaradılıb. İdeoloji otaqda tele -
vizor, qəzet və jurnallar, müxtəlif
bədii ədəbiyyatlar əsgər və zabitlərin
siyasi və hərbi biliklərinin artırıl-
masında mühüm rol oynayır. İdeo-
loji-siyasi təlim məşğələlərində əs-
gərlərə izah olunur ki, Azərbaycanın,
həmçinin onun ayrılmaz tərkib his-
səsi olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının müxtəlif zamanlarda
hərbi müdaxilələrə məruz qalması,
əsasən, ordumuzun yeni formalaş-
dığı dövrlərə təsadüf edib. Elə ötən
əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində
erməni hərbi birləşmələrinin muxtar
respublikanın sərhədlərinə mütə-
madi hücumlarının əsas hədəfi də
bu qədim türk yurdunun işğal edil-
məsi məqsədini daşıyırdı. Tarixdən
bəllidir ki, Naxçıvan torpaqlarına
olan iddialar çoxdan var idi. Mənfur
ermənilər həm ötən əsrin əvvəllə-
rində, həm II Dünya müharibəsi
dövründə, həm də sovetlər zama-
nında bu iddialarından əl çəkmə-
mişlər. “Böyük Ermənistan” yarat-
mağın əsas cinahlarından biri də
qədim Naxçıvan torpaqlarını ələ
keçirməklə Türkiyə Respublikası
ilə Uzaq Şərqə doğru uzanan türk
torpaqları arasında on bir kilometrlik
əlaqənin kəsilməsini təmin etmək
idi. Əsgərlərə o da çatdırılır ki,
məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
Naxçıvanda ordu quruculuğuna baş-
laması ermənilərin bu xülyasının
qarşısını aldı. Bu gün əsgərlər qar-
şısında duran başlıca vəzifə sər-
hədlərimizin etibarlı qorunmasıdır. 
    Zabit Loğman Oruc əliyev öncə
muxtar respublikada fəaliyyət gös-
tərən hərbi hissələrə qayğıdan danışır: 
    – Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının müdafiə qabiliyyətinin möh-
kəmləndirilməsi, hissə və bölmələrin
döyüş qabiliyyətinin artırılması  məq-
sədilə 2013-cü ildə Ordu Korpusunun
əsasında Əlahiddə Ümumqoşun Or-
dusunun yaradılması, hərbi qulluq-
çuların mənzil-məişət şəraitinin yax-
şılaşdırılması istiqamətində Naxçıvan
şəhərində 20 təqvim ili və daha çox
qüsursuz xidmət etmiş 16 hərbi qul-
luqçuya yeni mənzillərin verilməsi,
bu ilin yanvar ayının  29-da Daxili
Qoşunların Naxçıvan Alayında za-
bit-gizir ailələri üçün xidməti yaşayış

binasının açılış mərasiminin keçi-
rilməsi, Əlahiddə Ümumqoşun Or-
dusunun hissə və bölmələrinin ko-
mandir heyətinin yeni xidməti av-
tomobillərlə təmin olunması, əvvəlki
illərdə aparılan hərbi quruculuq iş-
lərinin ötən il də davam etdirilməsi
və digər tədbirlərin reallaşdırılması,
ümumilikdə, orduya və orduda qulluq
edən, xidməti borclarını yerinə ye-
tirən zabit və əsgərlərə göstərilən
qayğıdır. Ötən 18 ildə muxtar res-
publikamızda 160-dan çox hərbi ob-
yekt tikilərək və ya əsaslı şəkildə
yenidən qurularaq istifadəyə verilib.
Bu taborda da hərbi quruculuq sa-
həsində xeyli iş görülüb. Subay za-
bitlər üçün taborun binasında otaqlar
ayrılıb. Hərbi şəhərcikdə isə ailəli
hərbçilər üçün 16 yaşayış mənzili
tikilib. Bütün tələblərə cavab verən,
yüksək məişət şəraiti yaradılan mən-
zillərdə yaşayan zabitlər onlar üçün
həyata keçirilən belə tədbirləri yüksək
dəyərləndirirlər. 
    Zabit Ceyhun Ağayev: – Azər-
baycan Ordusunun qurucusu, ulu
öndər Heydər Əliyev deyirdi: “Ordu
qurmaq, silahlı qüvvələr yaratmaq
böyük bir bina tikmək deyil. Ordu
canlı orqanizmdir. Bu bir tərəfdən
canlı orqanizm kimi yaşayır, ikinci
tərəfdən isə canlı orqanizm kimi
daim inkişaf etməlidir. Ona görə
də biz Silahlı Qüvvələrimizi ilbəil
təkmilləşdirməliyik, onun gücünü
artırmalıyıq, peşəkarlıq səviyyəsini
yüksəltməliyik, təchizatını ilbəil
yaxşılaşdırmalıyıq”.
    Ulu öndərin bu tövsiyələrinə
ölkə mizdə, onun ayrılmaz tərkib
hissəsi olan muxtar respublikamızda
ciddi əməl edilir, ordunun müdafiə
potensialının durmadan gücləndi-
rilməsinə xüsusi diqqət yetirilir, Və-
tənin müdafiə qabiliyyətinin möh-
kəmləndirilməsi üçün kompleks təd-
birlər həyata keçirilir, hərbi hissələrin
maddi-texniki bazası möhkəmlən-
dirilir. Bizim tabor da müasir texnika
ilə təchiz edilib, Vətənin müdafiəsinə
daim hazır olan yüksək nizam-inti-
zama malik hərbi hissəyə çevrilib.
Şəxsi heyətin üzərinə düşən mü-
qəddəs vəzifəni hərtərəfli yerinə ye-
tirməsi üçün ən yüksək səviyyədə
şərait yaradılıb. Bu isə əsgərlərin
hərbi texnikanın sirlərinə dərindən
yiyələnmələri üçün biz zabitlərin
məsuliyyət hissini daha da artırıb. 
Əsgərlərin söhbəti qürur doğurur

Əsgərlərlə söhbət edirəm. İlk
ünsiyyətdən onların döyüş

hazırlığına, yüksək vətənpərvərli-
yinə, dövlətə, xalqa bağlı olduqlarına
heç bir şübhəm qalmır. Əsgər Səd-
dam Şahbazov Lənkəran rayonun-
dandır. Fiziki və psixoloji cəhətdən
əsl hərbçi, vətənpərvər və hərbi bi-
liklərə malik gəncdir. Söhbət zamanı
bildirdi ki, onlara şərəfli bir iş tap-
şırılıb. “Bizim üzərimizə böyük mə-
suliyyətli vəzifə düşür. Üzərimə dü-
şən vəzifənin məsuliyyətli olduğunu
dərk edirəm. Arxamızda güclü döv-
lətin durduğunu hiss edəndə daha
mübariz olur, torpaqlarımızın işğal-
dan azad edilməsi üçün alışıb-ya-
nırıq. Bütün əsgərlərin arzusu budur
ki, torpaqlarımızın düşməndən azad
edilməsi bizim hərbi xidmət döv-
rümüzə təsadüf etsin!” – bu sözləri
qürurla deyir. Mərdəkandan gəlmiş
Yunis Axundov bu qədim yurd ye-
rində xidməti borcunu yerinə yetir-
məyindən fəxrlə danışır. Deyir ki,
buraya gəlməmişdən Naxçıvan haq-
qında çox az məlumatı olub. Bu di-
yarın təbiətinin zənginliyindən, in-
sanlarının səmimiyyətindən və qo-
naqpərvərliyindən ürəkdolusu da-
nışır. Xidmət etdiyi taborda əsgərlər
üçün yaradılmış şəraitdən də razılıq
edir:
    – Xidmətimi başa vurmağa çox
az vaxt qalıb. Ancaq arxada qalan
günlərin necə keçdiyini hiss etmə-
dim. Çünki xidmətim dövrü taborda
yüksək nizam-intizam, əsgərə qayğı
gördüm, Naxçıvanda xidmət etmə-
yimdən şərəf duydum. 
    Əfsun Ərəbov naxçıvanlıdır. De-
yir ki, burada Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrindən hərbi xidmətə gələnlər
var. Sevinirəm ki, onlar diyarımız
barədə razılıqla danışırlar. Evə get-
diyimiz günlərdə onlardan da bir
neçəsini özümlə aparıram. Naxçıvan
şəhərindəki səliqə-sahman, təmizlik,
tarixi abidələr, quruculuq tədbirləri
onlara çox xoş gəlir. 

Valideynlərin ürək sözləri

Hər bir ölkənin təhlükəsizliyi
onun sərhədlərinin etibarlı

qorunmasından asılıdır. Sərhədlər
isə o zaman etibarlı qorunur ki,
onu qoruyan ordu çevik, peşəkar
zabit və əsgər heyətindən ibarətdir.
Azərbaycanın sərhədlərinin etibarlı
qorunması bu gün onlara tapşırılıb.
Əgər bu heyət qayğı ilə əhatə olu-
nubsa, onda heç bir nigarançılığa
əsas yoxdur, – bu sözləri valideyn
Cəfər Dünyamalıyev deyir və vur-
ğulayır ki, oğlunun belə bir qayğı
ilə əhatə olunması onların da niga-
rançılığına son qoyub. Deyir ki,
əsgərlərlə müəyyən edilmiş görüş
günlərində buraya gəlirəm. Oğlu-
mun, onunla birlikdə xidməti bor-
cunu yerinə yetirən əsgərlərin key-
fiyyətli qida məhsulları ilə təmina-
tını, məişət qayğılarının yüksək sə-
viyyədə yerinə yetirilməsini, asudə
vaxtlarının səmərəli təşkilini görü-
rəm. Düşünürəm ki, belə şəraitdə
heç bir əsgərin pis xidmət etməyə
haqqı yoxdur.  
    Valideyn Rahid Mirzəyev də Cə-
fər Dünyamalıyevin sözünə qüvvət
verərək bildirir ki, bu gün bütün
valideynlər hərbi hissələrdə yara-
dılmış yüksək nizam-intizamdan ra-
zılıq edirlər. Mən də bir valideyn
kimi fəxr duyuram ki, oğlum bu
gün Vətənə olan ən böyük və mü-
qəddəs vəzifəsini belə bir yerdə  –
düşmənlə sərhəddə yerinə yetirir.
Taborda gördüyüm şəraiti bu gün
ölkəmizin bütün hərbi hissələrində
görmək olar. Bu isə belə deməyə
əsas verir ki, işğal altında olan tor-
paqlarımız tezliklə geri alınacaq. O
gün uzaqda deyil. 

Vətən başlanan yerdə xidmət etmək məsuliyyəti
Bunu dərindən dərk edən igid oğullarımız 

hərtərəfli qayğı əhatəsindədirlər

Vətən başlanan yerdə xidmət etmək məsuliyyəti

Zabitlərlə, əsgərlərlə, valideynlərlə söhbətlərimizi, taborda gör-

düklərimizi qısaca da olsa, oxuculara çatdırmağa çalışdıq. Buna

nə dərəcədə nail olduqsa, onu oxucular deyə bilər. Bizim gəldiyimiz

qənaət isə belədir ki, bəhs etdiyimiz taborda qulluq və xidmət edənlər

məsuliyyətlərini dərindən dərk edirlər. Vəzifə məsuliyyəti dərk olunan

yer isə sərhəddir – Vətənin başlandığı yer. Vətənin başlandığı yer etibarla,

ayıq-sayıqlıqla qorunursa, deməli, müstəqilliymiz, dövlətçiliyimiz də

etibarlı, ayıq-sayıqlıqla qorunur.

- Muxtar MƏMMƏDOV

µ Əli XUDİYEV
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    1919-cu ilin əvvəllərində
Naxçıvanı ingilislər işğal et-
mişlər. 1920-ci ilin ortalarına-
dək naxçıvanlılar ingilis, Ame-
rika və daşnak qoşunlarına qar-
şı qəhrəmancasına mübarizə
aparmışlar.

    Qeyd edək ki, Naxçıvan Mux-
tar Sovet Sosialist Respublikası
yaradılana qədər regionda çox
böyük tarixi hadisələr baş ver-
mişdi. Çox təəssüf ki, Sovet ha-
kimiyyəti illərində naxçıvanlı-
ların 1918-1920-ci illərdə gös-
tərdikləri qəhrəmanlıq, bir növ,
unutdurulmuşdur. Amma Azər-
baycan yenidən öz müstəqilliyini
bərpa edəndən sonra açılan arxiv
fondlarındakı sənədlər əsl həqi-
qəti ortalığa çıxardı. Bu sənəd-
lərdən və sağ qalan canlı şahid-
lərin dediklərindən (xatirələrin-
dən) məlum oldu ki, heç də
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikası birdən-birə yara-
dılmamışdır. 1920-ci ilin orta-
larınadək xarici müdaxiləçilərlə
və erməni daşnakları ilə ölüm-
dirim savaşları aparılmış, çoxlu
şəhidlər verilmişdir.
     Tarixi prosesləri ardıcıllıqla
izləsək, görərik ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının muxta-
riyyət statusu Naxçıvan Araz-
Türk Respublikasının davamıdır.
    Araşdırmalar göstərir ki, Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin
müəyyən səbəblər üzündən Nax-
çıvanla əlaqəsi zəif olmuşdur.
Bu səbəbdən Naxçıvanda Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin
inzibati hakimiyyətinin olmadığı
bir vaxtda naxçıvanlılar Naxçı-
vanın müstəqilliyini saxlaya bil-
dilər. Qeyd edək ki, 1918-ci ildən
başlayaraq 1924-cü ilədək Nax-
çıvan tarixində hələ də tamamilə
açılmamış, tədqiq olunmamış
səhifələr vardır.
    1920-ci il iyulun 28-dək Nax-
çıvanın müdafiə olunmasında
xalqımızı öz ətrafına toplayan,
onlara rəhbərlik edən, düşmənə
qarşı qəhrəmancasına vuruşan
şəxsiyyətlər haqqında bəzən qey-
ri-obyektiv şərhlərə də rast gə-
lirik. Bizcə, hansısa bir sənədə,
yaxud məktuba (xatirəyə) istinad
edib hərbçilərimizə qara yaxsaq,
tarix bunu bizə bağışlamaz. Çün-
ki onların – bugünkü ən gözəl
və inkişaf etmiş regionlardan
biri olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının bir qarış torpağını
azğın düşmənə verməyən qəh-
rəmanların ruhunu incitməyə
mənəvi haqqımız yoxdur.
    Hər tərəfdən mühasirə olu-
nasan, hərbi, siyasi qərarları
müstəqil qəbul edəsən və arxa-
sında iki güclü qərb dövlətinin
dayandığı daşnak qoşunları ilə
qəhrəmancasına döyüşəsən. Biz-
cə, tarixi şəxsiyyətlərimizin ha-
mısı Azərbaycanı, o cümlədən
onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvanı müstəqil, azad, firavan
görmək istəmişlər – hərəsi öz si-
yasi baxışında və dünyagörüşün-
də. Ona görə də 1918-1920-ci
illərdə Naxçıvanda əsl hərbçi
Xan Naxçıvanski-Kəngərlilərlə
bölgədə yaşayan digər vəzifəli
şəxslər arasında mübahisələr ol-
muşdur. Biz bu məsələyə ob-
yektiv yanaşaraq gələcəkdə ay-
dınlıq gətirməyə çalışacağıq.
Onu demək istərdik ki, hər hansı
bir sənədi tapan tədqiqatçı onun
ətraflı öyrənilməsinə can atma-
lıdır. Çünki tapılan digər sənədlər
ola bilər ki, bu sənədi tam köl-
gədə qoysun. Məsələn, həmin
illərə aid çox müraciət etdiyimiz
mənbə Mirzə Bağır Əliyevin
“Qanlı günlərimiz” adlı xatirə
gündəliyidir. Amma unutmayaq
ki, o, 1921-ci ildə Naxçıvanın
daxili işlər komissarı işləyib.
Belə bir məsul şəxs xarici ölkə-
lərə siyasi mühacirətə gedən

Xan Naxçıvanskilər haqqında
tamamilə müsbət məlumatlar
yaza bilməzdi. Hökmən həqiqəti
müəyyən qədər dəyişməliydi...  
     İndiyədək yazılanlardan bizə
məlumdur ki, 1919-cu ildə er-
mənilərin sülh istəməmələrini in-

gilislər III Kalbalı xan Naxçı-
vanskiyə xəbər verirlər. Bu zaman
III Kalbalı xan Naxçıvandakı qo-
şun dəstəsinə hücum əmri verir.
İki gündə Naxçıvanda elə döyüşlər
gedir ki, erməni kazarmaları bom-
boş qalır. Çünki daşnakların bütün
qoşunu naxçıvanlılar tərəfindən
darmadağın edilir. Sənədlərə görə,
həmin vaxt 800 erməni əsgəri və
8 zabiti əsir alınır.
    1919-cu ildə Bakıda Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin
informasiya bürosu xəbər verirdi
ki, Naxçıvanın xalq qoşunu III
Kalbalı xanın rəhbərliyi altında
Naxçıvan şəhərini erməni işğal-
çılarından təmizlədi. Belə bir
qələbəni görən Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti öz əlaqələrini Nax-
çıvanla möhkəmlətmək üçün nü-
mayəndəsi Səməd bəy Cəmil-
linskini buraya müvəqqəti ge-
neral-qubernator təyin etmişdir.
    Səməd bəy Cəmilbəy oğlu
Cəmillinski 1892-ci ildə Qara-
bağın Cəmilli obasında anadan
olmuşdur. İbtidai təhsilini molla
məktəbində alsa da, təhsilini
sonralar Gəncə gimnaziyasında
davam etdirir. Ali təhsilini isə
Peterburqdakı Rusiya Dövlət
Universitetinin hüquq fakültə-
sində almışdır.
    1919-cu ilin avqust ayında
Naxçıvana gələn Səməd bəy
dərhal Naxçıvanda və Şərur-Də-
rələyəzdə yerli özünüidarəni
möhkəmlətməyə başlamışdır.
General-qubernatorluğun iqa-
mətgahı Ordubad şəhərində yer-
ləşirdi. Üç ay ərzində – avqust,
sentyabr və oktyabrda onun in-
zibati idarəsi bir sıra vacib işləri
yerinə yetirdi: Ordubad, Naxçı-
van və Şərur qəzalarında diyarı
idarə etmək üçün zəruri olan
dövlət idarələri açıldı. Onun
əmri ilə türkiyəli Xəlil bəy diyar
qoşunlarının baş komandanı,
III Kalbalı xan isə onun kömək-
çisi, həm də Naxçıvan qoşun dəs-
təsinin komandiri təyin edildi.
    İrəvan mahalından Naxçıvana
gələn qaçqınların sayı-hesabı
yox idi. Yazılan monoqrafiya-
larda verilən məlumatlara görə,
onların sayı 70 minə çatırdı.
Buna görə də Cəmillinski Beh-
bud ağa Şahtaxtinski ilə birlikdə
Qaçqınlar Komitəsi yaratdı. Er-
mənilərə qarşı müqavimət gös-
tərən vedililərə Səməd bəy Cə-
millinski döyüş sursatı və ərzaqla
kömək edirdi.
    Tədqiqatçı-alim Aydın Hacı -
yevin “Qars və Araz-Türk res-
publikalarının tarixindən” (Bakı,
1994) adlı monoqrafiyasında Sə-
məd bəy Cəmillinski-III Kalbalı
xan qarşıdurmasından tez-tez
məlumat verilsə də, məsələlərə
tam aydınlıq gətirilmir. Oxucu
bilmir ki, əsl həqiqət hansı tə-
rəfdədir. Əslində, diqqət yetir-
dikdə görürsən ki, burada “əsas
hədəf” III Kalbalı xandır. Bu
isə qeyri-obyektiv baxışdır. Bu
haqda bir az sonra. 
    Qeyd edək ki, türkiyəli tarixçi
İbrahim Atnurun yazdığı kitabda
da bu münasibətlərə doğru ya-
naşılmamışdır. Yazımızın əvvə-
lində dediyimiz kimi, ayrıca ya-
zıda bu məsələlərə tam aydınlıq
gətirmək fikrindəyik.
    Erməni daşnaklarını müdafiə
edən Amerika və İngiltərə nü-
mayəndələri Naxçıvanı nəyin
bahasına olursa-olsun, ermənilərə
hədiyyə etmək üçün müxtəlif
diplomatik üsullara əl atırdılar.
Naxçıvanlılar isə onlara inanmır,
deyirdilər: “Düşmənlərimiz bi-

zim evlərimizə meyitlərimizin
üstündən keçib daxil olacaqlar”.
    Bax bu naxçıvanlıların  önün-
də 29 yaşlı III Kalbalı xan du-
rurdu. Min əsrlər boyu onun ulu
babaları Naxçıvanı yağılara
vermə mişdilər. İndi onların va-

risləri gənc Xan Naxçıvanskilər
I Dünya müharibəsinin qanlı
səngərlərindən özlərini Naxçı-
vanın müdafiəsinə çatdıran ba-
carıqlı, hünərli hərbçilər də ya-
ğılarla qəhrəmanlıqla döyüşür-
dülər, doğma Naxçıvanımızı göz
bəbəyi kimi qoruyurdular.
     Mozeteylərin, Reylərin, Ro-
binsonların, daha kimlərin, kim-
lərin diplomatik hiyləsini həssas-
lıqla duyan III Kalbalı xan oğuz
yurdunda – İrəvanda zorən yara-
dılan Ermənistanın başçısı Xati-
sovla danışığa getmir və “Mən
Ermənistanı tanımıram” cavabını
verirdi. O, yaralansa da, Naxçıvan
qoşununun önündə gedib “İrəli!”
deyərək düşmənlərə aman ver-
məyən qəhrəmanımızı “kəm ağıl,
dəli” adlandıran tədqiqatçılar, in-
safınız olsun. Gəlin obyektiv olaq.
Gülüstan (1813), Türkmənçay
(1828) müqavilələrindən əvvəl
və sonra ayaqlar altında qalan
Naxçıvanın siyasi və iqtisadi və-
ziyyətinə baxaq. Məgər bu mü-
qavilələrdən təkcə Rusiya impe-
riyasımı qazandı? Axı adı ortalığa
gəlməyən dövlətlər var ki, Rusi-
yadan qat-qat artıq qazandılar.
I Kalbalı xan niyə Qacarlar ha-
kimiyyətinə etiraz edirdi? Onun
oğlu I Ehsan xan nə üçün məcbur
qalıb Rusiyanı müttəfiq seçirdi?
Və 1918-1920-ci illərdə onların
varisləri yenə də ulu babalarının
müqəddəs xəttini saxlayırdılar.
Naxçıvanı üçüncü tərəfə vermək
istəmirdilər. Naxçıvanı yalnız
Azərbaycanla bir görmək istə-
yirdilər. 1800-cü ildən üzübəri
gedən siyasi mübarizənin əsas
cəhətlərindən biri də Naxçıvanın
iqtisadiyyatı məsələsi idi və onu
Qacarlar hakimiyyəti tamamilə
ingilislərə vermişdilər. Bununla
isə Xan Naxçıvanskilər-Kəngər-
lilər barışa bilmirdilər.
     Tarix təkrar olunurdu. Əvvəllər
gedən siyasi oyunlar 1919-cu ildə
daha güclü oynanılırdı. Səməd
bəy isə hərbçi deyildi, hüquqşü-
nasdı. III Kalbalı xan isə çox
həsəd aparılacaq bir hərbçi, xalqı
arxasınca apara bilən sərkərdə
idi. Onların arasında mübahisə
buradan qaynaqlanırdı. Səməd
bəyin anası Həcər xanım şairə
Xurşid Banu Natəvanın ikinci
həyat yoldaşından olan qızı idi.
Əslində, Səməd bəyin Naxçı-
vanskilərə qohumluğu da çatırdı.
Çünki şairənin qızı Xanbikə ge-
neral İsmayıl xanın oğlu Aman
xanın həyat yoldaşı idi. Amma
Naxçıvan məsələsində Xan Nax-
çıvanskilər heç kimə güzəştə get-
mirdilər. Hətta Məhəmmədəli xa-
nın kürəkəni olan Xəlil bəylə də
bu səbəbdən mübahisələri yara-
nırdı. Araşdırmalar göstərir ki,
Səməd bəyin özü də Qacarlar ha-
kimiyyətinin Naxçıvanla bağlı
niyyətlərini ingilis siyasətinin
astar üzü kimi qiymətləndirirdi.
    Səməd bəy Cəmillinski III
Kalbalı xana əsas rəqibi kimi
baxdığından onun hər bir təkli-
finə şübhə ilə yanaşırdı. Bu isə
onlar arasında fikir ayrılığını
dərinləşdirirdi. Vəziyyətin mü-
rəkkəbləşdiyini görən Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyətinin rəh-
bərliyi 1920-ci ilin martında onu
vəzifəsindən geri çağırdı.
    Səməd bəy Cəmillinski 37-ci
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Səməd bəy Cəmillinski kimdir?

    Geosiyasi mövqeyi baxımından böyük
bir əhəmiyyət kəsb edən qədim Naxçıvan
diyarı bütün türk dünyasını birləşdirən
əzəli Azərbaycan torpağıdır. Dahi Ata-
türkün ifadəsilə desək, Naxçıvan “Türkün
qapısı”dır. Bu qapının açıq olması türk
dünyasının beynəlxalq siyasətdə güc qa-
zanması, türk dünyasını formalaşdıran
dövlətlərin güclənməsi deməkdir. 
     Məhz bu baxımdan türk qapısını aradan
qaldırmağa çalışan böyük güclər ermənilərə
hərtərəfli hərbi və maddi yardım göstərərək
bölgədəki türk izlərini silməyə çalışmışlar.
Öz növbəsində, Naxçıvana qarşı inzibati-
ərazi və mədəniyyət baxımından iddialar
irəli sürən ermənilər XX əsrin əvvəllərində
Rusiya və İngiltərənin də dəstəyini alaraq
bölgədə türk soyqırımı gerçəkləşdirdilər.
O dövrdə Rusiyanın Qafqazdakı canişini
qraf Vorontsov-Daşkov çar II Nikolaya
yazdığı məktubunda “münaqişənin başlan-
ması üçün kiçik bir bəhanənin kifayət edə-
cəy”ini bildirmişdi. Bir nəfərin qətlə yeti-
rilməsi ilə yaranan kiçik bir qığılcım böyük
bir partlayışın xəbərçisi ola bilərdi. Bir nə-
fərin öldürülməsi ilə münaqişə başlayacaq,
sonra Rusiya hər iki tərəfi də silahlandıra-
caqdı. Qafqaz xalqlarının bir-birlərinə düş-
mən kəsilmələri Rusiyanın maraqları ba-
xımından son dərəcə vacib idi. 
    Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara
qarşı milli qırğın 1905-ci il fevral ayının
ilk ongünlüyündə Bakıdan başlandı və
tezliklə Azərbaycanın digər bölgələrinə,
o cümlədən Naxçıvana da yayıldı. Naxçı-
vandakı qırğın daşnakların və çar mə-
murlarının təhrikləri nəticəsində baş verdi.
Məqsədimiz ermənilərin soyqırımı cina-
yətlərini hansı formada gerçəkləşdirdik-
lərini təsvir etmək deyil, bu cinayətlərin
pərdə arxasını açıb ortaya qoymaqdır. 
    Arxiv sənədlərində də rus kazaklarının
cinayətlərin törədilməsində rol oynadıqları
göstərilməkdədir. 17 iyun 1905-ci ildə
Naxçıvan qəzasının Zeynəddin kəndində
ermənilərlə müsəlmanlar arasında baş ver-
miş münaqişə ilə əlaqədar Naxçıvanda
yerləşən Qafqaz atıcı batalyonunun ko-
mandiri 18 iyunda baş ştaba göndərdiyi
raportunda yazır ki, “ermənilərlə müsəl-
manlar arasında baş vermiş münaqişələrin
aradan qaldırılmasında vətəndaş hakimiy-
yətinə kömək etmək məqsədilə mənə hə-
valə edilmiş Naxçıvan şəhərində yerləşən
batalyon 17 iyun tarixində axşam saat
8-də silah işlətməyə məcbur olmuş, nəti-
cədə, Zeynəddin kəndinin 20-dən çox mü-
səlman sakini öldürülmüşdür”.
    Digər bir raportda isə həmin il iyul
ayının 5-də indiki Nursu kəndində ermə-
nilərlə müsəlmanlar arasında olan müna-
qişədə rus kazaklarının kəndə göndərilməsi
nəticəsində dağlarda gizlənib özlərini er-
mənilərdən müdafiə edən sakinlərdən 4
nəfərin öldürüldüyü, 11 nəfərin isə yara-
landığı haqda məlumat verilir.
    Diqqəti çəkən ən önəmli məqam ondan
ibarətdir ki, raportların heç birində bir
nəfər də olsun erməninin öldürüldüyü
qeyd olunmur. 
    O dövrün yazılı mənbələri və arxiv
materialları 1905-1907-ci illərdə Naxçıvan,
Şərur-Dərələyəz və Ordubad bölgələrində
ermənilərin Rusiyanın yardımı ilə soyqırımı
törətdiklərini isbat edir. 
    Ermənilərin türkə olan nifrət psixolo-
giyası və türkü öldürməkdən “mənəvi
zövqalma” düşüncəsi 1918-ci ildə də da-
vam etdi. Naxçıvanda azərbaycanlılara
qarşı törədilən soyqırımında Andranik
Ozanyan, Dro, Njde, Doluxanov və digər
cəlladların başçılıq etdikləri dəstələr böyük
rol oynamışlar. Özünəməxsus vəhşiliyi
ilə seçilən Andranik öz adını ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri
soyqırımı tarixinə xüsusi nifrətlə yazdır-
mışdır. Mənbələr onun törətdiyi cinayətlər
barədə kifayət qədər məlumatlar verir.
     Andranikin rəhbərliyi ilə erməni quldur
dəstələri Araz çayı sahilindəki 4 min nəfərə
yaxın əhalisi olan Yaycı kəndini yerlə-
yeksan etmiş, kənd əhalisinin 2000-2500
nəfərini qətlə yetirmiş və Araz çayına tök-
müşdür. Andranikin Araz çayına tökdüyü
insanların cəsədlərini nüvədililər çayın kənd -
lərinin yaxınlığından keçən hissəsində sahilə
çıxararaq dəfn etmişdilər. Cəsədlərin sayı
o qədər çox idi ki, böyük bir qəbiristanlıq
yaranmışdır. O vaxtdan həmin ərazi Yaycı
qəbiristanlığı olaraq tarixə düşmüşdür.

    Digər bir fakt: Andranikin qoşunları
Sirab kəndinə istiqamət aldığı vaxt Sirab
kəndi ətrafında çoxlu qaçqın toplaşmışdı.
Onlar kəndin özündən, habelə uzaq və
ətraf kəndlərdən gələnlər idi. 15 mindən
artıq erməni quldurunun silahsız, müda-
fiəsiz insanların üzərinə hücumu nəticə-
sində bir gün ərzində 10 mindən artıq gü-
nahsız insan qətlə yetirilmişdir. Bu vaxt
Duzdağ tərəfdən açılan top atəşlərinin
səsini Andranik eşitməsəydi, orada bir
nəfər də sağ qalmayacaqdı. 
    Andranik və onun dəstəsinin hücumları
nəticəsində Ordubad ətrafı, Əlincəçay
boyu, Şahbuz kəndlərinin əhalisi tərksilah
olunmuş, xeyli hissəsi qətlə yetirilmişdir.
Nursu, Kolanı, Hənzər, Mahmudoba, Əb-
rəqunus, Qazançı, Paradaş, Xanəgah, Bə-
nəniyar, Camaldın, Ərəzin, Kırna kəndlə-
rində də dəhşətli qırğınlar törədilmişdir. 
    Faktların sayını artırmaq mümkündür.
Amma məsələ burasındadır ki, 1918-
1920-ci illərdə ermənilərin Azərbaycanda,
o cümlədən Naxçıvanda törətdikləri ci-
nayətlərin arxasında hansı dövlət dayanırdı?
Xarici dəstək olmasaydı, ermənilər belə
cinayətlərə əl ata bilərdilərmi? 
     Faktlara müraciət edək. Əldə edilən mə-
lumatlara görə, 4 dekabr 1917-ci ildə
London İngilis-Erməni Komitəsinin sədri
və İngiltərə Parlamentinin üzvü Anurin
Uilyams İngiltərənin məşhur diplomatla-
rından olan, eyni zamanda Millətlər Cə-
miyyətinin qurucusu Lord Robert Sesilə
göndərdiyi məktubda ermənilərə yardım
göstərilməsinin vacib olduğunu bildirirdi.
Anurin Uilyams hətta ermənilərin silah-
landırılmasını və Andranik kimi silahlı
dəstə liderlərindən istifadə edilməsini də
zəruri hesab edirdi. Məktubda ingilis, fransız
və Amerika hökumətlərinin də erməni or-
dusuna maddi dəstək vermələrinin vacib
olduğu bildirilmiş, sərhədlərdən kənarda
yaşayan ermənilərin pul yardımı ilə Cənubi
Qafqaza gətirilmələrinin qaçılmaz olduğu
yazılmışdı. Nəticədə, İngiltərənin Müharibə
Kabineti özünün 7 dekabr 1917-ci il tarixli
iclasında ermənilərə maliyyə dəstəyi ve-
rilməsi haqda qərar qəbul etmişdir. Bununla
birlikdə, erməni könüllü dəstələrinin də
Qafqaza fərqli yollardan gəlməsinə icazə
verilmişdir. İngiltərə tərəfindən ermənilərin
dəstəklənməsi üçün ayrılan yardım 20 mil-
yon sterlinq idi. 1917-ci ilin sonları və
1918-ci ilin əvvəllərində İngiltərə tərəfindən
Tehrandan Bakıya, oradan da ermənilərə
verilməsi üçün Tiflisə külli miqdarda qızıl
və pul göndərilmişdi. 
    Sadəcə, pul deyil, müxtəlif silah və
sursat da ermənilər üçün tədarük edilmişdir.
Bu yardımlar açıq şəkildə Versaldakı An-
tanta Ali Müharibə Şurası ingilis hərbi
mütəxəssislərinin 1917-ci ilin dekabr ayın-
dakı memorandumunda göstərilməkdədir:
“Ermənilərə hər vəziyyətdə işğal etdikləri
bölgələrdə pul, silah və sursat tədarükü
ingilis siyasətinin maraqları daxilindədir.
Bu təcrübənin uğurlu olması nəticəsində
erməni qüvvələrindən gələcəkdə türklərin
diz çökməsi üçün faydalanmaq olar”.  
     İngilislərin bu dəstəyi sayəsində hərəkət
qabiliyyətlərini artıran, külli miqdarda silah
və sursat əldə edən ermənilər Azərbaycanda
soyqırımı siyasətini gerçəkləşdirdilər. Azər-
baycanın bir çox bölgələrində, o cümlədən
Naxçıvanda türk-müsəlman soyqırımı tö-
rədilmişdir. Mənbələrin verdiyi məlumatlara
görə, 1918-1921-ci illər arasında Naxçıvanda
73 min 727 nəfər ermənilər tərəfindən qətlə
yetirilmişdir. 
    Bu cinayətlər ermənilərdə nifrət psi-
xologiyasının bariz nəticəsi olsa da, soy-
qırımının arxasında böyük dövlətlərin dəs-
təyi olduğu, eləcə də İngiltərə tərəfindən
verilən qızıl, sterlinqlər və silahların təsiri
də xüsusilə qeyd edilməlidir. 
     Gəlinən nəticə bundan ibarətdir ki, 1905-
1907-ci illərdə Azərbaycanda və onun ay-
rılmaz parçası olan Naxçıvanda ermənilər
tərəfindən törədilən cinayətlərin arxasında
birbaşa Rusiya dayanırdısa, 1918-1920-ci
illərdə baş verən soyqırımı cinayətlərinin
arxasında İngiltərə dayanmışdır. Məhz böyük
dövlətlərin gizli və açıq dəstəyinin nəticəsidir
ki, keçmişdə olduğu kimi, yaxın tarixdə də
ermənilər eyni ssenari üzrə cinayətlər tö-
rətmiş, Azərbaycanın 20 faiz ərazisi Ermə-
nistanın işğalı altına düşmüşdür. 

                                      Emin ŞIXƏLİYEV
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ermənilərin Naxçıvanda törətdikləri
soyqırımlarının pərdə arxası



    Çətirçiçəklilər fəsiləsinə aid edi-
lən, ərzaq, ədva və dərman mənşəli
çox illik səbzə-tərəvəz bitkisi olan
razyana inkişafının son mərhələsinə
qədər hündürlüyü iki metrə çatan
bitkidir. Gövdəsinin aşağı hissəsində
yerləşən yarpaqları saplaqlı, yuxarı
hissəsindəki yarpaqları isə oturaqdır.
Yarpaqları 3-4 qat lələkvari bölüm-
lüdür, çiçəkləri xırdadır, meyvələri
ikitoxumludur. 

    Azərbaycanın əksər bölgələrində
əkilib-becərilən adi razyana növüdür.
Müəyyən olunub ki, haliyədə əhali
tərəfindən əkilib-becərilən və yabanı
halda yayılan bu bitkinin ilkin mən-
şəyi qədim Naxçıvan ərazisidir. Mə-
lum mənbələrin təsvirindən razyana
bitkisinin VI əsrdən becərildiyini
və müxtəlif təyinatlar üzrə istifadə
edildiyini öyrənirik. 
     Şərur rayonunun Maxta, Aralıq,
Xanlıqlar, Püsyan, Babək rayonunun
Qoşadizə, Didivar, Kültəpə, Zeynəd-
din, Qaraqala, Ordubad rayonunun
Dəstə, Gənzə, Aza, Əndəmic kənd -
lərində geniş ərazilərdə yabanı for-
mada yayılıb və yerli əhali tərəfindən
xüsusi peşəkarlıqla əkilib-becərilir.
Bitki həm toxumla, həm də kök va-
sitəsilə asanlıqla çoxaldıla bilir.

Aqrotexnikası
    Razyana işıq və nəmlik sevən
bitkidir. Kölgəli və tutqun havada
vegetasiya müddəti, xüsusən də çi-
çəkləməsi və toxumun yetişməsi
ləngiyir. Muxtar respublikamızın in-
zibati ərazisində əkin dövriyyəsinə
daxil olan əksər torpaq tiplərində
əkilib-becərilməsi və yüksək məh-
suldarlıq əldə olunması mümkündür. 
    Razyana bitkisini əkmək üçün

torpaq sahəsi hazırlanarkən şum al-
tına hər hektara 40-50 kiloqram fos-
for və kalium gübrələri verilir. Azot
gübrəsi isə yazda kağ vurularkən
verilib torpağa qarışdırılır. 
    Naxçıvan şəraitində yaz şaxtala-
rına dözümlülük xüsusiyyətləri nə-
zərə alınaraq açıq sahəyə səpilir.
Səpin mart ayında aparılmalıdır. Hər
bir hektara 8-10 kiloqram toxum
məsləhətdir. Səpin zamanı çalışmaq

lazımdır ki, əkində cərgəarası 40-
50 santimetr olmaqla toxum torpağın
3-5 santimetr dərinliyinə düşsün.
Sonrakı becərmə tədbirləri digər
səbzə-tərəvəz bitkilərində olduğu
kimi aparılır. 
    Bu bitkinin xarakterik xüsusiy-
yətlərindən biri də kökləri vasitəsilə
çoxaldılmasıdır. Kökləri vasitəsilə
çoxaldıqda toxumları tam yetişən
vaxt onun kökləri çıxarılır, iti bıçaqla
gözlüklər zədələnməmək şərtilə kə-
silir. Beşillik bir bitkidən 6-12 ədəd
əkin materialı alınır. Həmin əkin
materialları 15x30 santimetrlik ça-
lalara 40-50 santimetr sxemində əki-
lir. Quraqlığa davamlı, torpağa az
tələbkar olan razyana mədəni şəraitdə
yaxşı inkişaf edir. Çiçəkləməsi iyul
ayının axırlarından oktyabr ayının
axırlarına kimi davam edir. Toxum-
ları isə avqustun axırlarından baş-
layaraq dekabra qədər yetişir. Üçillik
razyana bitkisi ildə orta hesabla
4000-8000 ədəd toxum verir. Apa-
rılan müşahidələr göstərir ki, bir
hektar razyana sahəsindən 0,5-0,7
tona qədər toxum tədarük etmək
mümkündür. 
    İstər kök, istərsə də toxumla ço-
xaldılmasında bu bitki üçün ən önəm-
li sələflər payızlıq taxıllar, tərəvəz
bitkiləri, kartof və birillik otlar hesab
olunur. 

Əhəmiyyəti
    Razyana bitkisindən xalq təsər-
rüfatında geniş miqyasda istifadə
olunur. Səbzə-tərəvəz şəklində sa-
latların hazır lanmasında, dovğa, borş
bişirilməsində ədva şəklində əvəzsiz
nemət hesab olunur. Xoş ətri olmaqla
yüksək kalorili səbzə-tərəvəzdir. To-
xumları yeyinti sənayesində və tibb
sahəsində istifadə olunur. Razyana
toxumlarının tərkibində 4-6 faiz efir
yağı vardır. Efir yağının ən qiymətli

tərkib hissəsi “anetol” adlanan ətirli
maddədir. Efir yağı və onun tərki-
bində olan anetol yeyinti, ətriyyat,
kosmetika və əczaçılıq sənayesində
işlədilir. Dərman məqsədilə mey-
vələrindən istifadə olunur. Meyvə-
lərini sentyabr ayında yetişməyə az
qalmış toplayıb açıq havada bir
müddət qurudur, başqa qarışıqlardan
təmizləyib ayırır, aptekə təhvil ve-
rirlər. Meyvəsinin tərkibində efir

yağından başqa, 16-18 faiz piyli
yağ və 27 faiz zülal maddəsi vardır. 
    Razyana meyvəsindən elmi tə-
babətdə soyuqdəymədən baş verən
xəstəliklərdə, xüsusən tənəffüs yol-
larının iltihabında yumşaldıcı və
bəlğəmgətirici öskürək dərmanı kimi,
eləcə də mədə-bağırsaq xəstəliyində
həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə
kimi geniş istifadə olunur. Razyana
meyvəsi dəmləmə və bişirmə şək-
lində öd kisəsinin iltihabında və
böyrək xəstəliklərində də qəbul edilir. 

Bunları bilmək faydalıdır
    - 25 qram razyana toxumu, 25

qram nanə yarpağı, 25 qram zirə

meyvəsi, 25 qram pişikotu kökü və

kökümsovu qarışdırılır və xırdalanır.

Bir xörək qaşığı 200 qram suda

qaynadılıb cövhəri çıxarılır. Bu cöv-

hərdən səhər-axşam bir stəkan içil-

dikdə mədə və bağırsaq ağrıları

aradan qaldırılır.

    - Bir xörək qaşığı toxumu götürü -

lüb bir stəkan qaynar suda 10 dəqiqə

dəmlənir və gündə 3 dəfə yeməkdən

sonra yarım stəkan içilir. Bu, mədədə

həzmolma prosesinə və qıcqırma

hallarına son qoyan ən yaxşı vasitədir. 

    - Razyananı döyüb suyunu çıxarın

və onu gözə damızdırın. Bu, görmə

qabiliyyətini gücləndirəcəkdir. 

    - Qurudulmuş razyananı ovur,

20-30 qramını götürüb bir litr suya

töküb vam odun üstündə qaynamağa

başlayandan bir dəqiqə sonra gö-

türüb 10 dəqiqə dəmdə saxlayıb sü-

zür və bal əlavə  edib qarışdırırlar.

Hər dəfə yeməkdən sonra bir stəkan

içilir. On beş günlük belə müalicədən

sonra əsəblər sakitləşir və yuxusuzluq

halları aradan qalxır. 

Əsgər HƏSƏNOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

əməkdaşı 

Razyana bitkisinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti  

Futbolçulara istirahət

Naxçıvan Muxtar Respublika
Stadionunda keçirilən görüş

böyük marağa səbəb oldu. İlk olaraq
baş məşqçi Əsgər Abdullayev “Xəzər
Lənkəran”la keçirilən görüşdən sonra
bir çox futbolçuya bu oyunda istirahət
vermişdi. Başda Tərlan Xəlilov və
Ruslan Zamanov olmaqla bir çox
oyunçu ilk 18-liyə alınmamışdı. Əvə-
zində isə baş məşqçi müdafiə xəttində
Mikayıl Rəhimov və Ruslan Abıyevə
bel bağlamışdı. Hücum xətti isə Elmin
Çobanov, David Canıyev və Bəxtiyar
Soltanova həvalə edilmişdi. 
    “MOİK” futbol komandası isə
oyundan bir gün əvvəl Naxçıvana
gəlsə də, nədənsə muxtar respublika
stadionunda məşqə çıxmadı. Ma-
raqlısı odur ki, Bakı təmsilçisi Nax-
çıvana baş məşqçisiz gəlmişdi. Belə
ki, baş məşqçi Namiq Adilov cəzalı
duruma düşdüyündən muxtar res-
publikaya gələ bilməmişdi; koman-
danı meydana məşqçinin köməkçiləri
çıxarmaq məcburiyyətində qaldılar.

Mükəmməl oyun, inamlı qələbə

Oyuna gəlincə, ilk dəqiqələrdən
üstünlüyü ələ alan “Araz-

Naxçıvan” komandası azarkeşlərə əsl
futbol bayramı yaşatdı. Belə ki, 5
dəqiqə ərzində iki dəfə rəqib meydan
mərkəzinə dəvət oluna bilərdi. Birinci
epizodda David Canıyev Bəxtiyar
Soltanovun ötürməsindən sonra qapıya
zərbə endirdi, lakin qapıçı sayıqlığı
itirmədi. Az sonra isə Elmin Çobanov
diqqət mərkəzinə düşdü. 17-ci dəqi-
qədə azarkeşlər yenidən ayağa qalx-
dılar. Sol cinahdan hücuma keçən
E.Çobanov bir müdafiəçini geridə
qoydu. Ancaq cərimə meydançasında
rəqibin ona qarşı kobudluğuna hakim
Teymur Fərhadov göz yumdu. Üstəlik,
referi futbolçumuza simulyasiyaya
görə sarı vərəqə göstərdi. 3 dəqiqə
sonra isə arenada qol səsi eşidildi.

Əlimirzə Daşzərininin cərimə mey-
dançasına etdiyi asma qapı tirinə tuş
gəldi. Qayıdan topa hamıdan tez yük-
sələn Akif Tağıyev başla toru silkə-
lədi – 1:0. Bu qoldan sonra ilk hissənin
sonunadək komandamız bir neçə epi-
zodda hesabı daha da artıra bilərdi.
Qeyd edək ki, qarşılaşmanın ilk his-
səsində rəqib yalnız bir dəfə qapıçımız
Emil Balayevi narahat edə bildi.
     İkinci hissə də “Araz-Naxçıvan”ın
üstünlüyü şəraitində keçdi. Heyətdə
dəyişiklik isə özünü qısa vaxtda gös-
tərdi. Oyuna daxil olan Azər Məm-
mədov və Əziz Hüseynov hücumda
sürəti artırdılar. 64-cü dəqiqədə sağ
cinahdan hücuma keçən komandamız
rəqibi ikinci dəfə mərkəzə dəvət etdi.
Azər Məmmədov rəqibini geridə qo-
yaraq cərimə meydançasına asma
etdi. Rəqib müdafiəçi başla topu
uzaqlaşdırmaq istəsə də, top Elmin
Çobanova gəldi. O isə, öz növbəsində,
başla yaxşı oynadı – 2:0. Qolun təsi-
rindən yenicə ayılmağa çalışan
“MOİK” futbolçuları daha bir dəfə
qapılarından qol buraxa bilərdilər.
Lakin David Canıyev qapıçı ilə üz-
bəüz epizoddan yararlana bilmədi.
Onun yerinə daxil olan Fərid Quliyev
isə əlinə düşən imkanı boşa vermədi.
Son 5 dəqiqədə rəqib müdafiəçilərini
çaşbaş salan Fərid topu onlardan
“oğurlamağa” müvəffəq oldu. Qapı-
çının solundan topu tora göndərən
hücumçumuz mövsüm ərzində ikinci
qoluna imza atdı – 3:0. Bundan sonra
hesabı qoruyub saxlayan “Araz-Nax-
çıvan” mövsümdə 19-cu qələbəsini
bayram etdi.
     Beləliklə, xalını 59-a yüksəldərək
liderliyini qoruyan qırmızı-ağlar ən
yaxın rəqiblərinin də xal itirməsi ilə
birinciliyini daha da möhkəmlətdi.
İndi muxtar respublika təmsilçisini
ən yaxın izləyicisindən 11 xal ayırır.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

3 qolla qazanılan 3 xal
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İtmişdir
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Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika

Agentliyinin Baş direktoru Yasin Səfərov və 
agentliyin kollektivi iş yoldaşları Şükür 
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Futbol üzrə Azərbaycan I divizionunun 22-ci turu çərçivəsində
“Araz-Naxçıvan” futbol komandası doğma arenada “MOİK”-i

qəbul etdi. Bakı təmsilçisi ilə görüş xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki
çempionatın ilk dövrəsində paytaxtda keçirilən matçda muxtar respublika
klubu hakimin son dəqiqələrdə rəqib qapısına təyin etdiyi penalti
cəriməsi ilə minimal hesabla qələbə qazanmışdı. Bu, böyük səs-küyə
səbəb olsa da, sonradan Hakimlər Komitəsinin verdiyi qərara əsasən,
referinin son dəqiqədə lehimizə verdiyi penalti zərbəsi düzgün qiymət-
ləndirilmişdi. Bu baxımdan muxtar respublika təmsilçisi birinci dövrədəki
qələbənin təsadüfi olmadığını sübut etmək niyyətində idi.

Səhmləri 2014-cü il 21-25 aprel tarixdə ixtisaslaşdırılmış pul hərracına  
çıxarılacaq səhmdar cəmiyyəti haqqında 
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ünvanı

Nizamnamə
kapitalının

həcmi
(manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal 
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılan 
səhmlər

Satışa 
çıxarılan
səhmlərin
nominal 
dəyəri

(manat)

Sayı 
(ədəd)

Nizamnamə
kapitalında

faizlə

1. Naxçıvan
“Şüşə Qab-
lar” ASC

17.05.2006
№78

Naxçıvan
şəhəri,

Ə.Qəmküsar
küçəsi

343.652,00 171826 2,0 94504 55.0 189.008,0

    “İcbari sığortalar haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2011-ci
il 24 iyun tarixli Qanununa əsasən,
fiziki şəxslərə məxsus daşınmaz əmlak
(yaşayış evləri, mənzillər və tikililər)
icbari qaydada sığorta olunmalıdır.
     Daşınmaz əmlakın icbari sığortası –
yanğın, zəlzələ, qasırğa, sel, daşqın,
yer sürüşməsi, qaz partlayışı, elektrik
naqillərində baş verən qısaqapanma,
su, kanalizasiya, istilik sistemlərinin
qəzası və digər hadisələr nəticəsində
daşınmaz əmlakın zədələnməsi, məhv
olması, yaxud hər hansı formada itkisi
ilə bağlı vətəndaşlara dəyən zərərin
ödənilməsinə təminat verir.
    Yaşayış evləri və mənzillərin icbari
sığorta məbləğləri və sığorta haqları

aşağıdakı miqdarda müəy-
yən edilmişdir:
       1. Naxçıvan şəhəri

üzrə 
    – sığorta məbləği –
20000 manat
    – sığorta haqqı – 40
manat

2. Digər rayon və 
şəhərlər üzrə 

    – sığorta məbləği –
15000 manat
    – sığorta haqqı – 30 manat
    Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
rayon (şəhər) Dövlət Sığorta agent-
liklərində aparılır.
    Daşınmaz əmlakını icbari qaydada
sığorta etdirməyən vətəndaşlardan

xahiş olunur, onlara məxsus yaşayış
evlərini, mənzilləri icbari qaydada
sığorta etdirsinlər.

        Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Baş Sığorta Agentliyi Sizin

etibarlı təminatçınızdır!

Əlaqə telefonları: 

545-94-60, 545-14-58

Mülkiyyətində yaşayış evi, mənzili olan vətəndaşların nəzərinə!


