
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev martın 1-də İraq Respublika-
sının Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşid ilə
görüşüb.
    Ölkəmizdə olmaqdan məmnunluğunu bil-
dirən Əbdüllətif Camal Rəşid Qoşulmama
Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə
üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşünə dəvətə
görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını
ifadə etdi.
    İraq Prezidenti Qoşulmama Hərəkatının
indiki dövrdə beynəlxalq münasibətlərdə xü-
susilə çox böyük rola malik olan bir təsisat
olduğunu dedi.
    Dövlətimizin başçısı İraq Prezidentinə öl-
kəmizə səfər etdiyinə görə təşəkkürünü bil-
dirdi. Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyinin başa çatmaq ərəfəsində olduğunu
qeyd edən Prezident İlham Əliyev sədrlik
dövründə ölkəmizin Hərəkatın inkişafı naminə
səylərini əsirgəmədiyini, onun təsisatlanması
ilə bağlı bir sıra təşəbbüslər irəli sürdüyünü
bildirdi, bu xüsusda Hərəkatın parlament və
gənclər şəbəkəsinin yaradılmasını qeyd etdi.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın sədrliyi
dövründə Qoşulmama Hərəkatının 3-cü Zirvə
toplantısının da ölkəmizdə keçirildiyini vur-
ğuladı.
    Prezident İlham Əliyev Ərəb Dövlətləri

Liqasının Əlcəzairdə keçirilmiş Sammitində
iştirakını məmnunluqla xatırladı, Azərbaycanın
Ərəb dövlətləri ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi

önəm verdiyini bildirdi.
    İraq Prezidenti ölkəsinin Azərbaycanla
münasibətləri daha da möhkəmləndirməkdə

maraqlı olduğunu dedi, əməkdaşlığımızı ge-
nişləndirmək üçün yaxşı imkanların möv-
cudluğunu qeyd etdi.
    Əbdüllətif Camal Rəşid İraqın üzləşdiyi
problemlər və təhlükəsizliyə təhdid yaradan
hallar barədə məlumat verdi, ölkəsinin artıq
sabitlik mərhələsinə qədəm qoyduğunu bil-
dirdi.
    Azərbaycan Prezidenti ölkələrimizin bey-
nəlxalq təşkilatlarda yaxından əməkdaşlıq
etməsi üçün geniş imkanların olduğunu bil-
dirdi və bu xüsusda OPEC+ və digər formatlar
qeyd edildi.
    Dövlətimizin başçısı pandemiya dövründə
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına üzv
dövlətlərə, həmçinin İraqa humanitar dəstək
göstərdiyini vurğuladı.
    Azərbaycan Prezidenti İraq dövlətinin
başçısını ölkəmizə, həmçinin rəsmi səfərə
dəvət etdi. Əbdüllətif Camal Rəşid dəvəti
məmnunluqla qəbul edərək, öz növbəsində,
dövlətimizin başçısını İraqa səfərə dəvət etdi.
    Söhbət əsnasında dövlət başçıları sərma-
yələr, enerji, tikinti, nəqliyyat, təhsil sahələ-
rində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə et-
dilər, ikitərəfli iqtisadi ticarət balansının ge-
nişləndirilməsinin və işgüzar dairələrin nü-
mayəndə heyətlərinin səfərlərinin təşkil olun-
masının əhəmiyyətini vurğuladılar.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İraq Prezidenti 
Əbdüllətif Camal Rəşid ilə görüşüb
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    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Beynəlxalq
Miqrasiya Təşkilatının Baş direktoru Antonio Vitorinonu qəbul edib.
    Antonio Vitorino Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas
Qrupunun Zirvə görüşünə dəvət edildiyinə görə təşəkkürünü bildirdi, bu sammitin
hazırda beynəlxalq gündəlikdə duran məsələlərin müzakirəsi baxımından çox yaxşı
fürsət yaratdığını dedi.
    Azərbaycan ilə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı arasında çox sıx əlaqələrin olduğunu
vurğulayan dövlətimizin başçısı Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçiriləcək sammitində
iştirak etdiyinə görə Antonio Vitorinoya minnətdarlığını ifadə etdi. Prezident İlham
Əliyev Qoşulmama Hərəkatına sədrlik dövründə ölkəmizin bu Hərəkatın daha da təsi-
satlanması istiqamətində bir sıra təşəbbüslərlə çıxış etdiyini bildirdi.
    Ölkəmizlə rəhbərlik etdiyi təşkilatın səmərəli əməkdaşlığına görə təşəkkürünü
ifadə edən Antonio Vitorino Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş
ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair Birinci Dövlət Proqramının əhəmiyyətini vurğuladı.
Qeyd etdi ki, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı öz təcrübəsindən çıxış edərək bu
prosesə dəstək verə bilər. O, həmçinin dedi ki, bu təşkilat yarandığı gündən bəri
dünyanın müxtəlif ölkələrində məcburi köçkünlərin və qaçqınların qayıtması
üzrə çox geniş təcrübəyə malikdir və bu təcrübəni Azərbaycan tərəfi ilə bölüşməyə
hazırdır.
    Antonio Vitorino ölkəmizdə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının regional təlim mər-
kəzinin yaradılmasının vacibliyini qeyd etdi, bu mərkəzin həm Azərbaycanda, həm də
region ölkələrində imkanların artırılmasına və peşəkar kadrların hazırlanmasına töhfə
verəcəyini dedi.
    Qonaq Azərbaycanın qaçqınların müdafiəsi və beynəlxalq miqrasiya üzrə məşvərətçi
proses olan 2023-2024-cü illər üzrə Almatı prosesinə sədrliyini qeyd edərək miqrasiya
ilə bağlı davamlı dialoqun və məlumat mübadiləsinin müzakirəsi baxımından bu
platformanın əhəmiyyətini vurğuladı.
    Görüşdə azərbaycanlı mütəxəssislərin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatında və
BMT-nin digər strukturlarında təmsilçiliyinin artırılmasının vacibliyi bildirildi.
    Antonio Vitorino Azərbaycanın yeni donor ölkə kimi təşkilatın büdcəsinə verdiyi
maliyyə töhfələrinin də yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Miqrasiya 
Təşkilatının Baş direktorunu qəbul edib 

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Özbəkistan Respublikasının
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə görüşüb.
    Görüşdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev dedi:
    – Hörmətli Şavkat Miromonoviç, xoş gəlmisiniz. Vaxt tapıb Azərbaycana səfər etdiyiniz üçün
sağ olun. Birlikdə mühüm beynəlxalq tədbirdə iştirak edəcəyik, lakin həm də görüşmək, söhbət
etmək və bizim əvvəlki görüşlərimiz zamanı da razılığa gəldiyimiz kimi, verdiyimiz tapşırıqların
yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək üçün yaxşı imkandır.
    Prezident Şavkat Mirziyoyev: Komandalarımıza.
    Prezident İlham Əliyev: Düşünürəm ki, komandalar yaxşı işləyir. Onlar tez-tez görüşürlər,
bu yaxınlarda yenə Özbəkistanda mühüm görüş olub. Həmçinin telefonla çox fəal ünsiyyətdə
olurlar. Beləliklə, bütün istiqamətlər üzrə çox fəal qarşılıqlı fəaliyyət aparılır.
    Zənnimcə, ötən il münasibətlərimizin inkişafında rekord il olub. Mən üç dəfə Özbəkistana
səfər etmişəm. Bu il Sizin səfərinizlə başlayır. Əminəm ki, bu il bir neçə görüş keçirəcəyik.
Çünki müzakirə olunası çox məsələ, çoxlu mövzular var.
    Ən başlıcası, bizim qəbul etdiyimiz bütün qərarlar vaxtında və hətta düşünürəm ki, planlaşdır-
dığımızdan da böyük həcmdə yerinə yetirilir. Çünki elə bu yaxınlarda Daşkənddə tədbirdə yeni
ideyalar, yeni layihələr müzakirə olunub. Həm sənaye kooperasiyası, həm kənd təsərrüfatı, həm
şəhərsalma – bütün istiqamətlər üzrə proses qardaşlar arasında getməli olduğu kimi davam edir.
Mən Sizə bu münasibətə görə çox təşəkkür edirəm.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistan 
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə görüşüb
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    Mən Özbəkistana səfərlərimi böyük səmimiyyətlə xatırla-
yıram. Göstərilən qonaqpərvərliyi xoş duyğularla xatırlayıram.
Həmçinin Qarabağın bərpasında iştiraka görə bir daha təşək-
kürümü bildirmək istəyirəm. Bu, xarici dövlət tərəfindən
maliyyələşdirilən ilk xarici layihədir. Bu Sizin tərəfinizdən
keçmiş köçkünlərə hədiyyə edilən məktəbdir. Biz buna görə
çox minnətdarıq. Azərbaycan xalqı bunu yüksək qiymətləndirir.
Tikinti işləri sürətlə gedir. İnşallah, bu il birlikdə qeyd
edəcəyik. Bir daha xoş gəlmisiniz.

x x x
    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev dedi:
     – Çox sağ olun, hörmətli İlham Heydər oğlu. Bizə çox
doğma, yaxın və dost ölkə Azərbaycanda olmaq mənim üçün
çox xoşdur. Həqiqətən, biz hazırlaşırdıq və bu gün ilk dəqiqədən
bu cür qonaqpərvərliyi hiss edirik. Biz sanki öz evimizdəyik.
Buna görə çox sağ olun.
     Əslində, Siz qeyd etdiyiniz kimi, bizim mütəmadi görüşlərimiz
strateji tərəfdaşlığımıza tamamilə yeni məzmun gətirib. Son
illər biz Sizinlə ikitərəfli münasibətlərimizdə böyük sıçrayış et-
mişik. Artıq Sizin dediyiniz kimi, bizim komandalar da başqa
cür işləyir. Real nəticələr var və yəqin ki, bizim hər bir
görüşümüz münasibətlərimizə, razılaşmalarımıza impuls verir.
    Düşünürəm ki, bizim ciddi nəzarət edəcəyimiz komanda-
larımız hər şeyi vaxtında yerinə yetirəcək. Siz artıq koman-
dalarımızın intensiv görüşlərini qeyd etdiniz. Ötən ilin de-
kabrında bizim Baş nazirin müavini Xocayevlə görüşlər olub.
Bu yaxınlarda mən Mikayıl Cabbarovu qəbul etmişəm. Biz

çox uzun müddət danışdıq və bütün məsələləri müzakirə
etdik. Bu bizim münasibətlərimizin nəticəsidir ki, regionlar
görüşür və belə işgüzar forumun keçirilməsi çox şeydən
xəbər verir. Siz indi yeni layihələri qeyd etdiniz, sanki sadəcə,
görüşdük, amma buna çox ciddi hazırlaşırdıq. Layihələr 800
milyon dollar dəyərindədir. İlham Heydər oğlu, bu onu
göstərir ki, əslində, bizim nəhəng potensialımız var.
    Xüsusən regionların forumunu və biznes şurasının top-
lantısını qeyd etmək istəyirəm. Bu tədbirlərdə çoxlu sahibkar
iştirak etdi. Mən qardaşlaşmış şəhərlərin – Daşkənd, Səmərqənd,
Buxara, Xivə, Kokandın rəhbərləri ilə danışmışam. Onlara
dedim: – Biz görüşdük, sabah isə qardaşım İlham Heydər
oğlu ilə görüşəcəyəm və onunla bunları danışacağıq. Onlar
dedilər: – Əmin ola bilərsiniz ki, müzakirə etdiyimiz bütün
məsələlər yerinə yetiriləcək və həll olunacaq.
    Tezliklə avtomobil istehsalı üzrə ciddi nəticələr olacaq.
Bu, martda istehsalına başlanılacaq 3 min və sentyabrda bu-
raxılacaq 7 min yeni marka avtomobillərdir. Bu, tamamilə
başqa markadır, ayrı keyfiyyətdir. İkincisi, biz pambıq klasteri
haqqında razılığa gəlmişik. Bizim hər iki komandamız artıq
razılaşıb. Bunun üçün torpaq sahələri ayrılıb. Düşünürəm ki,
biz burada danışdığımız nəticələri əldə edə bilərik. Bizdə
ipəkçilikdə çoxlu problemlər var idi, lakin fikirləşirəm ki,
onlar çox yaxşı həll olunur. Bizim ipəkçilik müəssisələrinin
rəhbərləri mənə məruzə edirlər ki, onlar öz evlərində işləyirlər,
deyirlər, bizim üçün evdə bütün şərait yaradılıb. Biz məruzə
etmişik ki, maşınqayırmada, həmçinin bütün məsələlər, pre-

ferensiyalar, parlament səviyyəsində həll olunur. Bu artıq
onu göstərir ki, perspektivdə bizim bu sahələrdə də çoxlu
birgə layihələrimiz olacaq.
    Neft-qaz sahəsində SOCAR-la böyük layihə hazırlayırıq.
Artıq layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırması hazırlanır və
düşünürəm ki, bu proses tədricən inkişaf etdiriləcək.
    Düşünürəm ki, bizim bugünkü görüşümüz, Qoşulmama
Hərəkatında iştirakımız faydalı olacaq. Xüsusi olaraq qeyd
etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın, şəxsən Sizin uğurlu sədr-
liyiniz ilə bu təşkilatın nüfuzu artıb. Birləşmiş Millətlər Təş-
kilatının vaksinlə bağlı xüsusi qətnaməsi qəbul edildi, Hərəkatın
parlament və gənclər strukturları yaradıldı. Fikrimcə, bu,
Qoşulmama Hərəkatında Azərbaycanın tarixi sədrliyidir.
Bütün dövlətlər həmin qətiyyəti, səyləri gördülər. Hazırkı
mürəkkəb şəraitdə bu Hərəkatın səviyyəsini yalnız Azərbaycan
qaldıra bilər. Mən bu münasibətlə Sizi təbrik etmək istəyirəm.
Bir daha Sizinlə görüşümüzə şadam. Düşünürəm ki, bizim
fikir mübadiləsi aparmaq, komandalarımızı dinləmək üçün
yaxşı imkanımız var.
    Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.

x x x
    Görüşdə ölkələrimiz arasında humanitar sahədə əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə olundu.
    Şavkat Mirziyoyev Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri
Heydər Əliyevin anadan olmasının bu il 100 illiyinin qeyd
edildiyini vurğuladı, bu xüsusda Özbəkistanda da tədbirlərin
keçiriləcəyini bildirdi.

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Bosniya və Herseqovinanın
Rəyasət Heyətinin Sədri xanım Jelka Tsviyanoviç ilə görüşüb.
    Dövlətimizin başçısı Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas
Qrupunun Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün ölkəmizə səfər etdiyinə görə Bosniya və
Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədrinə minnətdarlığını bildirdi, səfər zamanı ikitərəfli
əlaqələrimizlə bağlı müzakirələr aparmaq üçün imkanların da yarandığını dedi.
    Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri ölkəmizdə olmasından məmnunluğunu
bildirdi, Bakının gözəlliyinin onu heyran etdiyini dedi. Qonaq münasibətlərimizin yüksək
səviyyədə olduğunu qeyd etdi, COVID-19 dövründə və Bosniya və Herseqovinada baş
vermiş daşqınlar zamanı Azərbaycanın onun ölkəsinə göstərdiyi dəstəyin yüksək qiymət-
ləndirildiyini vurğuladı.
    Jelka Tsviyanoviç iqtisadiyyat, ticarət, investisiya, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlıq
üçün böyük imkanların olduğunu qeyd etdi.
    Görüşdə Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında siyasi münasibətlərin çox
yaxşı səviyyədə olduğu qeyd edildi. Ancaq iqtisadi-ticari əlaqələrin daha da gücləndirilməsinin,
həmçinin biznes dairələri arasında birbaşa təmasların təşviqinin vacibliyi bildirildi.
    Söhbət zamanı Bakı və Sarayevo şəhərlərinin hələ ötən əsrin 70-ci illərindən qardaşlaşmış
şəhərlər olduğu xatırlanaraq, şəhərlərarası əlaqələrin inkişafının da önəmi vurğulandı.
    Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri dövlətimizin başçısını ölkəsinə
rəsmi səfərə dəvət etdi.
    Azərbaycan Prezidenti dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etdi.

Prezident İlham Əliyev Bosniya və Herseqovinanın 
Rəyasət Heyətinin Sədri ilə görüşüb 

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev martın 1-də Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin Ali Şurasının üzvü, Ras əl-
Xeymə Əmirliyinin hakimi Əlahəzrət Şeyx
Saud Bin Saqr Al Qasimini qəbul edib.
    Azərbaycanda Qoşulmama Hərəkatının
COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas
Qrupunun Zirvə görüşünün keçirilməsi mü-
nasibətilə dövlətimizin başçısını təbrik edən
Əlahəzrət Şeyx Saud Bin Saqr Al Qasimi bu
tədbirin xüsusi önəm daşıdığını bildirdi.
    Qonaq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəh-
bərliyinin salamlarını Prezident İlham Əliyevə
çatdırdı.
    Dövlətimizin başçısı salamlara görə min-
nətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəhbərliyinə çat-
dırmağı xahiş etdi.
    Azərbaycan Prezidenti Əlahəzrət Şeyx
Saud Bin Saqr Al Qasiminin səfərinə və Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sammitdə iştira-

kına görə minnətdarlığını bildirdi.
    Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında dostluq və
qardaşlıq münasibətlərinin olduğunu qeyd
etdi, iki ölkənin liderlərinin münasibətlərini
xüsusi vurğuladı.
    Sammitin əhəmiyyəti barədə danışan Azər-
baycan Prezidenti ölkəmizin sədrlik dövründə
Qoşulmama Hərəkatının təsisatlanması və
beynəlxalq münasibətlər sistemində rolunun
artırılması baxımından ciddi şəkildə fəaliyyət
göstərdiyini dedi.
    Görüşdə ikitərəfli əlaqələr barədə fikir
mübadiləsi aparıldı. Bərpa olunan enerji sa-
həsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin “Mas-
dar” şirkətinin ölkəmizdə həyata keçirdiyi
layihənin əhəmiyyəti vurğulandı. Turizm sa-
həsində əməkdaşlığın inkişaf etdiyi bildiri-
lərək, qarşılıqlı turist səfərlərinin artmasının
insanlar arasında təmaslara xidmət etdiyi
qeyd olundu.

Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin
Ali Şurasının üzvünü qəbul edib

    Azərbaycan Respublikası
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Döv-
lət Agentliyinin İdarə Heyəti-
nin sədri Zaur Əliyevin rəh-
bərlik etdiyi nümayəndə heyəti
Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında tibb müəssisələri, ora-
da icbari tibbi sığorta siste-
minin işləmə mexanizmi, sı-
ğorta çərçivəsində göstərilən
tibbi xidmətlərlə tanış olub.
    Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, Zaur Əliyev,
TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov, onların
müavinləri Nigar Bayramova və Anar İsrafilov, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının İcbari Tibbi Sığorta üzrə
Dövlət Agentliyinin baş direktoru Samiq Sadıxov
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki
abidəsini ziyarət ediblər. Abidə önünə gül dəstələri
qoyulub, Ulu Öndərin xatirəsi ehtiramla yad olunub.
    Səfər müddətində nümayəndə heyəti Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Res-
publikası üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli
ilə görüşüb.
    Daha sonra rəsmilər Naxçıvan Dövlət Universite-

tində olublar. Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının İcbari
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyinin baş direktoru
Samiq Sadıxovun iştirakı ilə
baş tutan tanışlıq görüşündə
bildirilib ki, Tibb fakültəsi
üçün ayrıca bina, xəstəxana,
müasir avadanlıqlarla təchiz
olunmuş laboratoriyalar möv-

cuddur. Qonaqlar Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Tibb fakültəsində fəaliyyət göstərən kitabxana, kom-
püter otağı, histologiya, anatomiya, fizioterapiya, pa-
tologiya və stomatoloji texniki laboratoriyalar ilə
tanış olublar.
    Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Naxçıvan
Muxtar Respublika Xəstəxanası və Doğum Mərkəzi,
Naxçıvan Diaqnostika Müalicə Mərkəzi, Şahbuz Rayon
Mərkəzi Xəstəxanası və kənd həkim ambulatoriyalarının
fəaliyyətləri ilə tanış olublar. Tibb müəssisələrində
icbari tibbi sığorta sisteminin işləmə mexanizmi,
sığorta çərçivəsində göstərilən tibbi xidmətlər və sair
barədə qonaqlara məlumat verilib.

AZƏRTAC

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Naxçıvanda sığorta çərçivəsində 
göstərilən tibbi xidmətlərlə tanış olub

     AMEA Naxçıvan Bölmə-
sinin Rəyasət Heyətinin növ-
bəti iclası keçirilib. İclasda
bölmə sədri, akademik İsmayıl
Hacıyev iştirakçıları gündə-
likdəki məsələlərlə tanış edib. 
    Vurğulanıb ki, 2023-cü
ilin “Heydər Əliyev İli” elan
olunması ilə əlaqədar olaraq
AMEA Naxçıvan Bölməsin-
də “Heydər Əliyev ideyaları və
müasir dövr” mövzusunda respub-
lika elmi konfransının keçirilməsi,
“Elmi əsərlər” jurnalının xüsusi
nömrəsinin Ulu Öndər Heydər
Əliyevə həsr olunması, “Heydər
Əliyev. Taleyi və siyasi fəaliyyəti”
kitabının nəşri nəzərdə tutulub. Böl-
mədə təşkil olunacaq respublika
elmi konfransından əlavə bölmənin
elmi-tədqiqat institutlarının da elmi
konfransları keçiriləcəkdir.
    Naxçıvan Təbii Ehtiyatlar İnsti-
tutunun Seysmoloji xidmət şöbəsinin

müdiri İlkin Vəlibəyov iclasda “Tür-
kiyə Respublikasında baş vermiş
zəlzələlər və regionun seysmik re-
jimi” mövzusunda elmi məruzə edib.
Tədqiqatçı slayd vasitəsilə müxtəlif
illərdə tərtib olunan seysmoloji xə-
ritələri nümayiş etdirərək ölkəmizin
əsas seysmik zonaları barədə də
iclas iştirakçılarını məlumatlandırıb,
maraqlı təhlillər aparıb.
    Rəyasət heyətinin iclasında digər
təşkilati məsələlərə də baxılıb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin 
mətbuat xidməti

Ümummilli Liderin 100 illik yubileyi 
elmi töhfələrlə yadda qalacaq



Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan Res-
publikasında 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Sərəncamından irəli gələn məsələlərə dair
tədbir keçirilib. Universitetdə müvafiq proqramın icrası
istiqamətində görüləcək işlərlə bağlı keçirilən müzakirədə
universitetin rektoru, dosent Elbrus İsayev çıxış edib. 

     Vurğulanıb ki, Ümummilli Liderin Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilən yubiley
tədbirləri öz möhtəşəmliyi ilə yadda qalmalıdır. Rektor təsdiq olunmuş Tədbirlər Planını
müvafiq icraçı struktur bölmələrə və qurumlara təqdim edib. Qeyd olunub ki, universitet
əməkdaşları tərəfindən Ulu Öndərin irsinə həsr olunmuş kitab və monoqrafiyalar, “Elmi
əsərlər” jurnalının xüsusi buraxılışı nəşr olunmalı, professor-müəllim heyəti müxtəlif kütləvi
informasiya vasitələrində mövzu ilə bağlı çıxış etməli, universitet televiziyasının efirində Ulu
Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif sahələrini özündə əks etdirən verilişlər təqdim
edilməli, “Yeni fikir” qəzetinin xüsusi nömrəsi işıq üzü görməli, “Heydər Əliyev və Naxçıvan
Dövlət Universiteti” sənədli filmi hazırlanmalıdır. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Televiziya, mətbuat və 
ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsi
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    Ermənistan tərəfinə təhvil veril-
diyini, ilk olaraq anlamır. Hətta er-
məni hərfləri ilə yazılmış yazıları
görəndə əvvəlcə bunun gürcü dilində
olduğunu sanır. Amma artıq gec
idi... “Kalaşnikov”un qundağı ilə
arxadan vurulan möhkəm zərbə ilə
artıq o dəhşətli əsirlik  günləri baş-
layır. Dəqiqəbədəqiqə deyil, hər sa-

niyə ölümünü gözlədiyi həmin günlər
bu yeniyetmənin sağlamlığında, psi-
xologiyasında sonralar dərin izlər
buraxacaqdı. Hələliksə, necə deyər-
lər, hər gün ölüb-dirilir, amma ümi-
dini itirmirdi. Hər günü bir ilə
bərabər olan bu məşəqqətli, ağır
günlər tam 22 gün çəkəcəkdi. Və...
28 mart 1992-ci ildə Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisinin Sədri,
Ulu Öndər Heydər Əliyev onu əsir-
likdən xilas edəcəkdi...

***
    Bu hadisənin üstündən düz 31
il keçib. 47 yaşlı Vüqar Şükürlü ilə
Gəncədə görüşəndə ona verdiyim
ilk sual da bu olur: – Vüqar, doğru-
dan, Türkiyəyə niyə gedirdin?
    Gülür... Elə 31 il bundan əvvəl
verdiyi cavabı yenə də təkrarlayır:
– Gəzməyə!
    Başa düşürəm, gəzməyə, amma
16 yaş, hələ məktəbi qurtarmayıb-
san, gedəndə də üstündə də heç bir
sənəd götürmürsən, yanında elə bir
böyük adam da yox səninlə gedən.
Yəni bunun adını necə qoyaq: Tür-
kiyəni hədsiz görmək arzusu, uşaq
şıltaqlığı, yoxsa nə?
     Nə bilim, bunu ağılsızlıq da ad-
landırmaq olar, uşaqlıq şıltaqlığı da,
özbaşınalıq da. Amma əsl səbəb, yə-
qin ki, ərköyünlükdən irəli gəlirdi.
Ailədə 3 qardaş olmuşuq. Mən or-
tancılam. Rəhmətlik Əli babam nə-
vələri içərisində ən çox məni sevərdi.
Çox nadinc olmuşam, necə deyərlər,
bir yerdə sakit oturan uşaq olmamı-
şam, amma kiməsə ziyan da vermə-
mişəm. Bu xarakterim isə babamın
çox xoşuna gələrdi. Həmişə deyərdi
ki, Vüqarı dəyirmanın boğazından
içəri ölü salsan, diri çıxar. Mənə tez-

tez pul verərdi xərclik üçün. O zaman
Mingəçevirdə yaşayırdıq. Bir də gö-
rürdün ağlıma gəzmək düşdü, de-
yirdim, gedirəm Bakıya və ya Gən-
cəyə. Yəni söhbət hələ 7-8-ci sinif-
lərdə oxuyan vaxtlardan gedir. Gedib
bir-iki gün gəzib qayıdırdım evə.
Türkiyəyə gedəcəyimi isə heç kimə
deməmişdim, fikirləşmişdim ki, bunu
evdəkilərə desəm, razı olmayacaqlar.
Odur ki, beş-on manat yol xərcini
düzəldib sakitcə aradan çıxmışdım.
Nəticəsini isə artıq bilirsiniz...
    Vüqarın dayısı Gəray Verdiyevi
Gəncədə çoxları tanıyır. Birinci Qa-
rabağ müharibəsinin fəal iştirakçı-
larından olub. Deyir ki, Vüqarın
birdən-birə yoxa çıxmasını ilk dəfə
sakit qarşılamışdım. Bilirdim ki,
harada olsa, bir-iki günə evə qayı-
dacaq. Çünki nadincliyinə bələd
idim. Ancaq günlər keçdikcə nara-
hatlığımız daha da artırdı. Artıq
əməlli-başlı axtarışlara başlamışdıq,
gümanımız gəldiyi bütün yerlərdən
soruşmuşduq, gördüm deyən olma-
mışdı. İnanmazdıq ki, o, ermənilərin
əlində ola bilər...

***
    Ötən əsrin 90-cı illərində Nax-
çıvan çox çətin günlərini yaşayırdı.
Muxtar respublikanın sərhəd yaşayış
məntəqələri mütəmadi olaraq erməni
quldurlarının hücumuna məruz qalır,
mavi qazın kəsilməsi, elektrik ener-
jisinin fasilələrlə verilməsi həyatı
iflic vəziyyətinə gətirib çıxarmışdı.
Mağazalarda yaranan çörək növ-
bələri, ərzaq, yanacaq qıtlığı və üs-
təgəl Azərbaycan rəhbərliyinin Nax-
çıvana ögey münasibəti mövcud
vəziyyəti daha da ağırlaşdırmışdı.
Yeganə ümid yeri xalqımızın
Ümummilli Lideri Heydər Əliyev
idi. Dahi şəxsiyyət Naxçıvanda ya-
şadığı illərdə çox böyük işlər gör-
müşdü. Bunlardan ən önəmlisi isə
muxtar respublikanın təhlükəsizli-
yinin təmin edilməsi idi. Təsadüfi
deyildi ki, Türk dünyasının böyük
oğlu Ali Məclisin Sədri kimi vəzi-
fəsinin icrasına başlayandan cəmi
4 gün sonra – 1991-ci il sentyabrın
7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Müdafiə Komitəsinin yara-
dılması haqqında qərar qəbul et-
mişdi. Bu, Naxçıvanın müdafiəsi
üçün atılmış ən böyük addım idi! 
    Muxtar respublikanın ərazi bü-
tövlüyünün qorunub saxlanılması
ölüm və ya qalım məsələsi idi. Dahi
şəxsiyyət xüsusilə Türkiyə ilə əla-
qələrin inkişafına böyük önəm ve-
rirdi. Qardaş ölkəyə açılan qapı isə
Naxçıvan üçün əsl nəfəslik idi. Məhz
Heydər Əliyevin təşəbbüsü sayəsində

muxtar respublika ilə Türkiyə ara-
sında Araz çayının üzərində yeni
bir körpü salınmışdı. Naxçıvanın
sabahına olan böyük ümidlərin sim-
voluna çevrilən körpüyə elə “Ümid”
adı da verilmiş, 1992-ci il mayın
28-də təntənəli açılışı olmuşdu.
    1992-ci il mart ayının əvvəllə-
ri… Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevə
Dövlət Müdafiə Komitəsinin Əks-

kəşfiyyat şöbəsinin rəisi tərəfindən
məxfi bir məlumat məruzə olunur.
Məruzədə “Ümid” körpüsünün ya-
xınlığında gecə saatlarında əllərində
böyük dağıdıcı gücə malik trotil və
qurğunu işə salmaq üçün digər va-
sitələrin də olduğu iki naməlum
şəxsin saxlanıldığı bildirilir. Ali
Məclisin Sədri dərhal hərbi istintaq
qrupuna əməliyyatın başlanılması
üçün tapşırıq verir. Aydın olur ki,
saxlanılaraq gətirilən hərbçilərdən
biri rus, digəri isə erməni zabitidir.
Aparılan sorğu-sualdan sonra həyata
keçiriləcək plan da deşifrə olur:
məqsəd Naxçıvanla Türkiyə arasında
tikilməkdə olan “Ümid” körpüsü
partlatmaq imiş!!!

Bu hadisənin üstündən bir neçə
gün keçdikdən sonra, daha dəqiqi,
martın 28-də Ulu Öndər Heydər Əli-
yev əməliyyat qrupunun rəhbərinə
həmin rus hərbçisinin İrəvanda sax-
lanılan 16 yaşlı yeniyetmə bir azər-
baycanlı ilə günorta üstü dəyişdiril-
məsini tapşırır. Məkan yeri isə əv-
vəlcədən razılaşdırıldığı kimi Sədərək
istiqaməti olur. Dəqiq saat deyildik-
dən sonra dərhal bütün hazırlıqlar
görülür və qrup yola düşür…

***
     Erməni əsirliyində 22 gün qalmalı
oldum. Bunu Vüqar deyir. Mart ayı
olsa da, havalar soyuq keçirdi. Məni
təkadamlıq kamerada saxlayırdılar.
Kamera o qədər darısqal idi ki, yerdə
ayaqlarım üstə ancaq otururdum, bə-
zən isə ayaq üstə qalmağa məcbur
idim. Üst geyimlərimi də əlimdən
almışdılar. Üzərimdə yalnız mayka
və şalvar var idi. Kamera darısqal
olduğuna görə hər gün çölə çıxarır,
mən anlayım deyə Azərbaycan dilində
söyərək var gücləri ilə döyürdülər.
Hətta biri yorulduqdan sonra digəri
döyməyə başlayırdı. Sonra isə taqətsiz
halda sürüyüb içəri atır, üzərimə də
vedrə ilə soyuq su tökürdülər. Elə
əsl ağrı-acılar da bundan sonra baş-
layırdı. Həmin 22 gün ərzində bir
dəfə də olsun yemək və ya su ver-
mədilər. Yeganə çıxış yolum islanmış
paltarımı sıxıb suyunu içmək idi… 
    Bir anlıq fikrə gedib sonra yenə
davam edir: – Dəyişdiriləcəyim günü
yaxşı xatırlayıram. Məni kameradan
çıxardılar, elə bildim yenə döyəcəklər.
Amma yanımdakı silahlı əsgər məni
önünə salıb bir az aralıda dayanmış
“UAZ” markalı maşına tərəf gətirdi.
Burada üzərimə geyinmək üçün köy-
nək, gödəkcə verdilər. Sürücüdən
başqa daha 3 nəfər əlisilahlı hərbçi
var idi. Hamımız maşına mindikdən
sonra yola çıxdıq. Yenicə tərpən-

mişdik ki, özümü saxlaya bilməyib
məni hara apardıqlarını soruşdum.
Sürücünün yanında əyləşmiş hərbçi,
tam olaraq xatırlamıram, hər halda
zabit idi, dedi ki, sonun gəldi, səni
öldürməyə aparırıq. Qeyri-iradi olaraq
gülümsədim. Zabit üzünü mənə tərəf
çevirib qayıtdı ki, nə olub, inanmır-
san? Cavab vermədim. Neçə saat
gəldiyimi unutmuşam. Onu xatırla-
yıram ki, çatdığımız ərazi çöllüyə

bənzər bir yer idi. Maşından endikdən
sonra məni irəliyə ötürüb arxamca
gəlməyə başladılar. Baxdım ki, qar-
şıdan da bir neçə nəfər bizə tərəf
gəlir. Biri öndə, digərləri də əlisilahlı
arxalarınca. Bir az da getmişdim ki,
qarşıdan gələn əsgərlərin biri ucadan
dedi ki, qorxma bizik, Azərbaycana
gəlirsən…
    Naxçıvanda olduğumu məni gə-
tirən bu əsgərlərdən öyrəndim. An-
ladım ki, burada saxlanılan əsirlər-
dən biri ilə dəyişiblər. Həmin gün
məni hərbi hospitaldan gələn hə-
kimlər müayinə etdilər, vəziyyətimlə
maraqlandılar, isti geyim
və yemək verdilər. Növ-
bəti gün isə tanımadığım
bir hərbçi ilə Ulu Öndər
Heydər Əliyevin qəbu-
lunda olduq. Mənimlə
səmimi söhbət etdi, ai-
ləm haqqında soruşdu.
Başıma gələnləri danış-
dım. Məni gətirən zabitə
tapşırıq verdi ki, tibbi müayinədən
keçirilsin, istirahət etsin, tezliklə
evlərinə göndəriləcək. Yəqin ki,
düşmən əsirliyində ağır işgəncələrə
məruz qalan bir azyaşlı kimi mə-
nimlə görüşməyi özü istəmişdi…

***
    Ancaq Vüqar Naxçıvanda da,
necə deyərlər, köhnə vərdişindən
əl çəkmir, beynində bir plan qurur
ki, daha çox gözləyə bilməz. Bir
neçə gün sonra göz-gözə vurub so-
ruşaraq aeroportun yolunu tutur.
Həmin gün Gəncəyə reys olduğunu
da əvvəlcədən dəqiqləşdirir və əsl
möcüzə də elə burada baş verir: nə
qədər inanılmaz olsa da, sərnişinlərin
arasından birtəhər sürüşərək təy-
yarənin salonuna keçməyə nail olur.
Təyyarə havaya qalxana qədər
ayaqyolunda gizlənir və təxminən,
bir saatdan bir az artıq sonra Gəncə
hava limanında enərək evə doğru
tələsir. Bütün qohum-əqrəba sevinir,
başına gələnlərdən hər kəsin xəbəri
olur. Amma dayısı Gəray Vüqarın
bu cür gəlişini heç cür qəbul edə
bilmir. Bir gün sonra Vüqarın sağ-
salamat öz ailəsinə qovuşduğunu
yəqinləşdirmək üçün Naxçıvandan
onun arxasınca gələn Əbdül Məm-
mədovla birgə Naxçıvana gəlməli
olur, daha doğrusu, Vüqara köməyi
dəymiş insanlara öz minnətdarlığını
bildirmək istəyir. Burada bir haşiyə
çıxaraq bildirim ki, Əbdül Məm-
mədov 2016-cı ilin aprel döyüşlə-
rində şəhid olmuş mayor Rasim
Məmmədovun atası idi. Babək ra-
yonunun Cəhri kəndindən olan Əb-

dül Məmmədov o zaman Sədərək
döyüşlərində fəal iştirak edirdi. Son-
ralar elə Sədərəkdəki Mil yüksək-
liyində aldığı güllə yarasından öm-
rünün sonuna qədər əlil olaraq ya-
şayacaq və oğlunun şəhid olmasın-
dan 23 gün sonra həyata gözlərini
yumacaqdı. 
    Gəray Naxçıvana gələndən sonra
burada Əbdülün köməkliyi ilə xüsusi
şöbənin rəisi ilə görüşür və ona

özünün və ailəsinin minnətdarlığını
çatdırır. O isə bu minnətdarlığın
əsl ünvanının Ulu Öndər Heydər
Əliyev olduğunu bildirir. Hətta
onunla görüş təşkil edə biləcəyini
də söyləyir. Elə həmin gün Gəray
Verdiyev Ali Məclisin Sədri ilə gö-
rüşür, çəkilən zəhmətə görə bir daha
minnətdarlığını bildirir.

***
    Vüqarla söhbətimiz uzun çəkir.
Məlum olur ki, böyük oğlu Tural
44 günlük Vətən müharibəsində iş-
tirak edərək Suqovuşanda ağır ya-
ralanaraq qazi olub, üç dəfə əməliyyat

üçün dövlət tərəfindən Türkiyəyə
göndərilib, “Suqovuşanın azad olun-
masına görə” medalı ilə təltif edilib.
Kiçik oğlu Şükür isə 12-14 sentyabr
döyüşlərinin iştirakçısıdır, hərbi xid-
mətini ötən il başa vurub.

***
    Ulu Öndər Heydər Əliyevlə sə-
mimi görüşdən sonra Gəray Ver-
diyevin Naxçıvanla əlaqələri daha
da sıxlaşır. Naxçıvanın çətin gün-
lərində  buradakı Dövlət Müdafiə
Komitəsinin üzvləri ilə dostluq əla-
qələri başlayır. Xüsusilə Gəncədən
Naxçıvana yardımların göndəril-
məsində bir çox gəncəlilər kimi o
da çox yaxından iştirak edir. Bu
yardımlar isə təkcə maddiyyatla
bağlı deyildi, söhbət həm də hərbi
təyinatlı yüklərdən gedir. O yük-
lərdən ki muxtar respublikanın təh-
lükəsizliyinin təmin olunmasında
çox vacib rol oynamışdı və dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevin birbaşa
nəzarətində olan bu daşınma əmə-
liyyatı Xüsusi Dövlət Əhəmiyyətli
Tapşırıq idi! O tapşırığı isə Dövlət
Müdafiə Komitəsinin Əks-kəşfiyyat
şöbəsinin rəisi, dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyevin səlahiyyətli hərbi nüma-
yəndəsi böyük peşəkarlıqla yerinə
yetirmişdir! “Heydər Əliyev İli”ndə
rəsmi sənədlərin dili ilə ilk dəfə
təqdim olunacaq növbəti yazıda
isə sabiq kəşfiyyatçını siz də ya-
xından tanıyacaqsınız!  

- Səbuhi HƏSƏNOV

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar jurnalisti

Naxçıvan-Gəncə-Naxçıvan

Dahi şəxsiyyət 16 yaşlı gəncəli Vüqarı 
erməni əsirliyindən necə xilas etmişdi?

    1 mart 1992-ci il... Gürcüstan, Batumi... Cənubi Qafqazın bu ölkəsi ilə
Türkiyəni birləşdirən “Sarp” keçid qapısında rus sərhədçiləri 16 yaşlı
azərbaycanlı bir gənc oğlanı saxlayırlar. Bir az sorğu-sualdan sonra
üzərində heç bir sənədi olmayan gənci Batumidəki müvəqqəti təcridxana
müəssisələrindən birinə gətirirlər. Dövlət sərhədini təkbaşına, həm də şəx-
siyyətini təsdiq edəcək heç bir sənədi olmadan keçməyə cəhd edən yeniyet-
mənin verilən suallara cavabı isə, sadəcə, belə olur: “Türkiyəyə gəzmək
üçün gedirdim”. Bu cavab isə əməliyyatçıları qane etmir. Üstündəki az
miqdarda pulunu da əlindən aldıqdan sonra onu 5 gün orada saxlayırlar,
təbii ki, yenə də hər gün saysız-hesabsız suallar. Orta məktəbə də doğru-
dürüst getməyən Vüqarın burada yeganə köməyinə çatan,  zəif də olsa, rus
dilini bilməsi olur. O da, yəni verilən sualları cavablandırmaq baxımından.
Təcridxanadan çıxarılanda, “məni hara aparırsınız?” sualına: “Geriyə,
Azərbaycana, evinizə göndəririk”, –  deyirlər. Əvvəl paytaxt Tbilisiyə,
sonra isə... sonra isə sərhəddə erməni hərbçilərinə təhvil verirlər.

    Muxtar respublikada sosial qayğıya ehtiyacı
olan əhali qruplarının hüquqlarının müdafiəsi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hü-
quqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) tərə-
findən daim diqqət mərkəzində saxlanılır.

     Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili Günay Rzayeva pre-
ventiv mexanizm yurisdiksiyasının şamil olun-
duğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin tabeliyində olan Psixi Xəstəliklər
Dispanserinə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən
başçəkmə həyata keçirib. Ombudsman tərəfindən
dispanserdə müalicə alan şəxslərin saxlanma
şəraiti ilə bağlı müəssisənin palata və şöbələrinə,
istirahət otağına, yeməkxanasına, mətbəxinə,
ərzaq anbarına və digər obyektlərə baxış keçirilib,

qidalanma səviyyəsi və tibbi-sosial xidmətin
təmin olunması vəziyyəti öyrənilib.
    Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan əhali qrup-
larının hüquqlarının təmin olunması vəziy-
yətinin öyrənilməsi və rəftar məsələlərinin

araşdırılması məqsədilə Ombudsman tərə-
findən müəssisədə müalicə alan şəxslər fərdi
və konfidensial qaydada qəbul olunub.
    Başçəkmə zamanı müalicə alan şəxslərin
hüquq və mənafelərinin müdafiəsi, həyat
keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində müəs-
sisənin işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
tövsiyələr verib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan 
Hüquqları üzrə Müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) mətbuat xidməti

Sosial qayğıya ehtiyacı olan əhali qruplarının 
hüquqlarının müdafiəsi diqqətdə saxlanılır

2023-cü il “Heydər Əliyev İli”dir
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    Futbol üzrə Azərbaycan
I Divizionunda XIX turun
oyunları keçirilib. Təmsilçimiz
“Araz-Naxçıvan” Peşəkar Fut-
bol Klubu doğma meydanda
– Naxçıvan Muxtar Respublika
Stadionunda Gəncənin “Kə-
pəz-2” komandasını qəbul
edib. Bu kollektivlə keçirilən səfər qarşılaş-
masında olduğu kimi, yenə də qalib tərəf “ağ-
qırmızılar” olub. Matça sürətli hücumlarla
başlayan meydan sahibləri ilk hissənin sonlarına
yaxın istəyinə çata bilib. Fəhmin Muradbəyli
37-ci dəqiqədə rəqib qapısına yol tapıb. İlk
hissə “Araz-Naxçıvan”ın minimal hesablı üs-
tünlüyü ilə yekunlaşıb. İkinci yarışda daha
rahat oyun nümayiş etdirən komandamız hesab
arasındakı fərqi dördə qədər yüksəldib. 72-ci

dəqiqədə Bayraməli Qurba-
nov, iki dəqiqə sonra isə Ege
Atlam Adnan fərqlənib.
Oyunda son nöqtəni Orxan
Əliyev qoyub. Bununla da
matç Naxçıvan təmsilçisinin
4:0 hesablı qələbəsi ilə ta-
mamlanıb. Aktivinə daha

3 xal əlavə edən “Araz-Naxçıvan” turnir cəd-
vəlindəki xal sayını 44-ə çatdıraraq vahid li-
derliyini davam etdirib. Komanda martın 8-i
növbəti tur çərçivəsində “Sumqayıt-2” ilə
səfər matçına çıxacaq.  
     Qeyd edək ki, I Divizionun bombardirlər
siyahısına 17 qolluq göstərici ilə “Araz-Naxçı-
van”ın futbolçusu Orxan Əliyev başçılıq edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti

“Araz-Naxçıvan”dan növbəti 
böyük hesablı qələbə

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
Ünvan: AZ-7000,
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Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
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    Ötən günlərdə Tehrandakı Azərbaycan
Respublikası səfirliyinə İranın molla reji-
minin xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı
ilə təşkil olunmuş xain terror əməlinin
icraçısı Yasin Hüseynzadə bu işi yarıtmaz
yerinə yetirib quyruq ələ verdiyi üçün ruhi
xəstə adı ilə tələm-tələsik xəstəxanaya ya-
tırıldıqdan sonra bu ölkədə “tolnebəxşiş”
yəni reabilitasiya olunmaq istəyənlərin sayı
yaman artıb. Xüsusən Cənubdakı Xoy şə-
hərində baş vermiş zəlzələdən sonra evsiz-
eşiksiz qalmış azərbaycanlılara bir girvənkə
düyü və bir aftafa  yardım etməyən fars-
molla rejimi bunun əvəzində Qarabağdan
qovularkən başına çömçə dəymiş pişiklər
kimi səndəlləyib gic olmuş erməni dığaları
üçün məxsusi bir pişvaz həvəsinə düşüb.
Düşür-düşsün, işimiz yox. Kişvər onlarındı.
Amma agah olan budur ki, bəli, İkinci Qa-
rabağ savaşından sonra ermənilərdən də pis
pəjmürdə olmuş “ağalar”, deyəsən, Azər-
baycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumdan
sonra artıq “islanmışın yağışdan nə qorxusu?”
– deyib əməlli-başlı girişiblər əsl qardaşlarını
daha sıx qucaqlamağa. Düzdür, Şirazda bir
çoxları hələ də ermənidən gələn çaxır qo-
xusunu xoşlamasa da onlar bu erməni gə-
dələrinin hətmən ki, Təbrizə də gətirilmə-
yəcəyini yaxşı bilirlər. Axı Təbriz, həmin
Təbrizdir!  
    Bizim rəhmətlik Mirzə Cəlil demişkən, –
“pəs, a gədə, bunlar harada qalacax, nə ye-

yəcək?” Bax burada camaatın gözü bu gün-
lərdə İrəvana səfərə gəlmiş ağayi Seyid Sul-
tana çevriləndə o da deyəcək: “Baba, boş
burax. Bir sözdür demişəm, bizim burada
nəyimiz var, ərməniyə də baxaq? Nə zad ki
var, kullən, veririk. Neft, qaz, ərzaq, pal-
tar… Ermənilər aftafa tanımasalar da, amma
unitaz veririk. Vəli bu xain, satqın insanlar
əməlisaleh olmadıqları üçün Qarabağ sava-
şında mollalarımız nə qədər dua etdisə də,
Xudafərindən o yana keçmədi. Yəni Araz
qırağında toplanıb o taya həsrətlə baxan
azərbaycanlıların gur səsləri bizim dualardan
üstün oldu. İndi əlacımız qalıb bir ona ki,
beş-on dığa gəlib İranın molla rejiminin da-
rularından yesinlər ki, ta naxoş olmasınlar.
Axı, üstündən az qala üç il keçib, hələ də
sağalmayıblar!”
    Hə, ağayi Seyid! Axı seyidlər Peyğəmbər
nəslindəndir! Elə isə bəs sənin İrəvanda kon-
yak vurub, kef məclisi təşkil edənlərin yanında
nə işin vardı? – deyə bir gün soruşsalar nə
cavab verəcəksən? Desələr ki, hələ yüz illər
əvvəl müsəlmanlar bu torpaqlarda dən davası
deyil, din davası edib şəhidlər veriblər axı!
– bundan heç utanacaqsanmı? Bəs mən də
səndən soruşuram:  “Üç saatdan sonra təsiri
itən daru ilə siz nəyi sağaldacaqsınız?! “Er-
məni xəstəliyinimi?!” Yox, baba! Onun dər-
manı bizdədir. Özləri yaxşı bilir. Bir dəfə
başlarına dəyib!

SAVALAN

“Erməni xəstəliyi”nə İran darusu (felyeton)

İtmişdir
Babək rayonunun Zeynəddin

kəndində yaşamış Şükürov Kərim
Nəcəf oğlunun adına olan JN-762A

inventar nömrəli “Torpağın mülkiy-
yətə verilməsinə dair şəhadətnamə”
itdiyindən etibarsız sayılır. 

***
Sədərək rayonunun Də-

mirçi kənd sakini Qəribova Şü-
caət Novruz qızının adına olan
JN-476A inventar nömrəli “Tor-
pağın mülkiyyətə verilməsinə
dair şəhadətnamə” itdiyindən eti-
barsız sayılır. 

    Son zamanlar Şükür Qafar həm
də fəal şəkildə nəsrlə də məşğul
olur. Bir oxucusu kimi deyə bilə-
rəm ki, O, artıq yazıçı, ucalığa
can atan bir qələm əhlidir.
    Sözün saflığına tapınan, öz
poetik aləmində ona dəyər ver-
məyi bacaran yazıçının indiyədək
beş kitabı çapdan çıxıb. Ş.Qafar
yeni – altıncı kitabını oxuculara
təqdim etməyə hazırlaşır. O, yeni
romanına “Taclı qatil” adını verib. 
    Roman bundan əvvəlki “Hörümçək toru”
əsəri kimi detektiv janrda qələmə alınıb. Ci-
nayət baş verir və ədəbi qəhrəman cinayətin
açılmasına səfərbər olunur. Hadisələr Artur
Konan Doyl, Ceyms Rollins, Emil Qaborio,
Edqar Allan Po, Boris Akulin, Aqata Kristi,
Den Braun, Umberto Eko, Jorj Simenon və
digərlərinin sinxron, xronoloji aspektdə araş-
dırmaları kimi davam edir. 
    Əsərin qəhrəmanı Cahanşir Qarabağ dö-
yüşlərində şərəfli bir yol keçib. Bu yol
“Savaş hələ bitməyib”, “Savaş zəfərlə bitdi”
romanlarında geniş əksini tapıb. Yeniyetmə
illərindən bəri uzun müddət ordu sıralarında
xidmət etmiş Cahanşir hərbi libası ilə vida-
laşaraq pensiyaya çıxıb. Lakin mülki həyatda
da onun təcrübəsinə ehtiyac olan sahələr
var. Milli təhlükəsizlik sahəsində təcrübəsi
mülki həyatda da kara gəldiyindən Cahanşir,
əslində, cəbhədən cəbhəyə yollanır. Səhhə-
tindəki problemlər 44 günlük Vətən müha-
ribəsindən ona miras qalsa da, keçirilən
əməliyyatlarda fəal iştirak edir. 
     Kitabdakı hadisələr yaşadığımız çağlarda
baş verir. Koronavirusun yaratdığı çətinliklər
dövründə ölüm hallarının çoxalması hamını
narahat edir. Bakı şəhərində isə belə ölüm
halları mərkəzdə yerləşən özəl klinikanın pa-
yına düşür. DTX-nin yüksəkvəzifəli şəxsi ha-

disənin arxasında dayanan sirləri
açmaq üçün həyata keçiriləcək
əməliyyata bu sahədə dəfələrlə
sınaqdan çıxmış Cahanşiri də də-
vət edir. Oxucuya müəllifin əv-
vəlki əsərlərindən yaxşı bəlli olan
Cahanşir DTX-nin zabiti Tapdıq
Məmmədovun rəhbərliyi ilə ke-
çirilən əməliyyata qatılır. Xəstə
kimi klinikaya yerləşdirilir. Burada
baş verən hadisələr son səhifələrə

qədər oxucunu həyəcanda saxlayır. Müəmmalı
qatilin qeyri-adi fantaziyaları, qətl hadisələrini
bir-birinə bağlayan qorxunc elementlər, ci-
nayətlərin üzərini örtmüş sirr pərdəsi Cahanşiri
inadla axtarışlara sövq edir. Müəllif bu əsəri
yazması üçün tibb elmini müəyyən qədər
mənimsəməsi ilə tibbi mütəxəssis kimi də
oxucunu heyrətləndirməyi bacarır. Nəhayət,
Cahanşir burada baş verən hadisələrin – insan
orqanlarının satışının şahidinə çevrilməklə
bu cinayətin üstünün açılmasına yardımçı
olur. Hadisələr cinayətə şübhəli müxtəlif
adamları meydana çıxarsa da, gözlənilməz
bir şəxsin üzərində fokuslanır. Klinikanın
sahibi olan deputat həm də keçmiş MTN-nin
ehtiyatda olan yüksək rütbəli zabitidir. O, ci-
nayət hadisələrində xarici səfirliyin nüma-
yəndəsi ilə əlbirdir. Deputatın sinəsi üzərində
çəkilmiş iri bir tac döyməsi ədəbi detal kimi
kitabın adının seçilməsinə vəsilədir.
    Beləliklə, ənənəvi detektiv romanlarında
olduğu kimi, bu kitab da haqqın-ədalətin
təntənəsi ilə bitir.Mən gənc və istedadlı
yazıçı Ş.Qafara işlərində müvəffəqiyyətlər
arzulayıram. Ümid edirəm ki, “Taclı qatil”
romanı oxucuların diqqətini çəkməklə ya-
zıçıya bol-bol yaradıcılıq uğurları gətirəcək. 

Hüseyn ƏSGƏROV

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Əməkdar jurnalisti

Cəbhədən cəbhəyə

     1974-cü ildə Azərbaycanın cənub bölgəsi Lənkəranda dünyaya göz açmış, hazırda
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun yüksək rütbəli zabiti Şükür Qafar Naxçıvanda yaşayır və
bədii yaradıcılıqla da məşğul olur. Uniforma altında bir şair ürəyi döyündüyünü elə ilk
şeirlər kitabından duymuşam. Onun simasında təkcə gözəlliyi, məhəbbəti vəsf edən xəyalpərvər
yox, vətənpərvər, həm də ana Vətənin keşiyində ayıq-sayıq dayanan bir əsgər görmüşəm.
Zəfər savaşından qalib çıxan bir Azərbaycan əsgəri! 

ccc Yeni nəşrlər ddd

     Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi muxtar respublika dövlət
satınalmalarının şəffaflaşdırılması, satınalmaların sahibkarlıq subyektləri üçün əl-
çatanlığının daha da artırılması, sağlam rəqabət mühitinin yaradılması üzrə
tədbirlərini davam etdirir, bu istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlarla əməkdaşlığını ge-
nişləndirir. İqtisadiyyat Nazirliyi bütün sahibkarları həyata keçirilən dövlət satınal-
malarında fəal iştiraka dəvət edir.
     Əlavə məlumat üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin
545-75-77 nömrəli qaynar xəttinə müraciət etmək olar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

Sahibkarların nəzərinə! 

    1 mart – Ümumdünya Mülki Müdafiə
Günü ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Res-
publikası ümumtəhsil məktəblərinin  2, 5 və
6-cı sinif şagirdlərinə Bеynəlхаlq Mülki Mü-
dаfiə Təşkilаtının tаriхi, mülki müdаfiənin
təşkil еdilmə prinsipləri, əhаlinin fövqəlаdə
hаllаrа hаzırlаnmаsı istiqаmətində həyata
keçirilən tədbirlər barədə məlumatlandırma
məqsədilə interaktiv dərs keçilib. Dərs Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar
və Təhsil nazirliklərinin  birgə təşkilatçılığı
ilə reallaşdırılıb.
    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı
Azadə Cəfərova tərəfindən keçilən interaktiv
dərs zamanı Bеynəlхаlq Mülki Müdаfiə Təş-
kilаtının tаriхçəsi barədə məlumat verilib. 
    Qeyd olunub ki, hаzırdа Bеynəlхаlq Mülki
Müdаfiə Təşkilаtınа dünyаnın 100-dən аrtıq
ölkəsi dахildir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı isə
1993-cü ildən bu nüfuzlu humаnitаr təşkilаtın
üzvlüyünə qəbul еdilib və оnun kеçirdiyi
bütün tədbirlərdə fəаl iştirаk еdir. Əhalinin
və ərazinin mühafizəsinin hüquqi cəhətdən
təmin olunması məqsədilə Ümummilli Lidеr
Heydər Əliyev 1997-ci il 30 dekabr tarixdə

“Mülki müdafiə haqqında”Azərbaycan Res-
publikası Qanununu təsdiq edib və qanunun
qüvvəyə minməsi bаrədə 1998-ci il 18 aprel
tarixli Fərman imzаlаyıb.
    Diqqətə çatdırılıb ki, Prеzident cənab
İlham Əliyevin Sərəncаmı ilə 2005-ci il
dеkаbrın 16-dа Аzərbаycаn Rеspublikаsındа
Fövqəlаdə Hаllаr Nаzirliyi yаrаdılıb, bir
sırа bölgələrimizdə qəzа-хilаsеtmə qurumlаrı
fəаliyyət göstərməyə bаşlаyıb. Muхtаr rеs-
publikаmızda еhtimаl оlunаn təbii və tех-
nоgеn хаrаktеrli fövqəlаdə hаdisələrin qаr-
şısının аlınmаsı və nəticələrinin аrаdаn qаl-
dırılmаsı, yаnğınlаrın söndürülməsinin
təşkili və mülki müdаfiə işinin təkmilləş-
dirilməsi məqsədilə  kоmplеks tədbirlər
həyаtа kеçirilib.
    Vurğulanıb ki, muxtar respublikanın sülh
və müharibə dövrləri üçün mülki müdafiə
planları müasir tələblər nəzərə alınmaqla ye-
nidən işlənib hazırlanıb, idarə, müəssisə və
təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət planları tərtib
edilib. Nazirliyin Mülki müdafiə işinin təşkili
şöbəsi mülki müdafiə sahəsində qarşıda duran
vəzifələrin yerinə yetirilməsi, fövqəladə hal-
larda davranış qaydalarının əhaliyə öyrədil-
məsi, habelə idarə, müəssisə və təşkilatlarda
mülki müdafiə işinin müasir tələblər səviy-
yəsində qurulması istiqamətində tədbirlər hə-
yata keçirir.
    Sonda şagirdlər mülki müdafiə sinfində
olan əyani vasitələrlə tanış olublar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü ilə əlaqədar 
interaktiv dərs keçilib

    2015-ci ildən bəri yüksək texnologiyalar sahəsində təcrübəli mütəxəssislər hazırlayan
“Code Academy” şirkətinin baş direktoru Ülvi Aslanov “Naxçıvan” Universitetinin rektoru
Anar Kazımovla görüşüb. 

Qonaqları salamlayan
rektor universitetin fəaliy-
yəti, mərkəzləri və beynəl-
xalq əlaqələri barədə ətraflı
məlumat verib.

“Code Academy” şirkə-
tinin və universitetin əmək-
daşlarının iştirak etdiyi gö-
rüşdə tələbələrin informa-
siya texnologiyaları sahə-
sində nəzəri biliklərini yük-
səltməyə dair Azərbaycan
Respublikası Elm və Təhsil

Nazirliyi və “Code Academy” şirkətinin əməkdaşlığı ilə hazırlanan layihə haqqında fikir
mübadiləsi aparılıb. Bildirilib ki, universitetin III və IV kurs tələbələri “Code Academy”
təhsil modelinə qoşulmaqla nəzəri biliklərlə yanaşı, təcrübə keçmək imkanı da əldə
edəcəklər. Layihə çərçivəsində informasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma sahələri
üzrə təhsil alan tələbələr ödənişsiz olaraq proqramlaşdırma, sistem administratorluğu və
şəbəkə administratorluğu üzrə tədris almaq imkanı əldə edəcəklər. 
    Rektor Anar Kazımov ali təhsil müəssisələri üçün yaradılan yeni modeli dəstəklədiyini
və yaxın zamanlarda universitetdə bu layihənin həyata keçməsi üçün mühüm addımların
atılacağını vurğulayıb.
    Məlumat üçün bildirək ki, “Code Academy” şirkəti IT təməlli tədris sektorunda köklü
dəyişikliklərin əsasını qoyan, məzunları həm özəl, həm də dövlət sektorunun aparıcı şirkət
və təşkilatlarında əsas vəzifələrdə işləyən innovativ tədris mərkəzidir.

“Naxçıvan” Universitetinin
mətbuat xidməti

Aparıcı innovativ tədris mərkəzi 
“Naxçıvan” Universiteti ilə əməkdaşlığa başlayır


