
    Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə
gələn Rumıniya Prezidenti Klaus Yohannisin
fevralın 2-də rəsmi qarşılanma mərasimi
olub.
    Hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dal-
ğalandığı meydanda Rumıniya Prezidentinin
şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Rumıniya Prezidenti Klaus
Yohannisi qarşıladı.
    Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Rumıniya
Prezidentinə raport verdi.
    Prezident Klaus Yohannis Azərbaycan əs-
gərlərini salamladı.
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Rumıniya Prezidenti Klaus Yohannis fəxri
qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər.
    Rumıniyanın və Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət himnləri səsləndirildi.
    Azərbaycan nümayəndə heyəti Rumıniya
Prezidentinə, Rumıniya nümayəndə heyəti
isə Azərbaycan Prezidentinə təqdim olun-
du.
    Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları
altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
və Rumıniya Prezidenti Klaus Yohannisin
qarşısından keçdi.
    Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.

***
    Fevralın 2-də rəsmi qarşılanma mərasi-
mindən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Rumıniya Prezidenti
Klaus Yohannis ilə təkbətək görüşü olub.

***
    Fevralın 2-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin və Rumıniya Pre-
zidenti Klaus Yohannisin geniş tərkibdə
görüşü olub.
    Görüşdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev
dedi:
    – Cənab Prezident, hörmətli Rumıniya
nümayəndə heyətinin üzvləri.
    Bir daha Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
    Biz indicə cənab Prezidentlə ikitərəfli
gündəliyimizin geniş əhatəli məsələləri ilə
bağlı çox yaxşı müzakirələr apardıq və bir
daha əlaqələrimizin strateji əhəmiyyətini
təsdiqlədik. Strateji tərəfdaşlar olaraq biz
irəliyə doğru gedirik. Mənim Buxarestə sə-
fərimlə bağlı yaxşı xatirələrim var və sözsüz
ki, Buxarestdə imzalanmış sənəd, həqiqətən
də, bizim qarşımızda yeni perspektivlər
açır. Biz gələcək addımlarımızı geniş şəkildə
müzakirə etdik və indi nümayəndə heyətləri
üzvlərinin iştirakı ilə bunu davam etdirə-
cəyik. Eyni zamanda biz artıq təbii qazın

nəqli məsələsində tərəfdaş olmuşuq və bu
da bizim əməkdaşlığımızda mühüm mər-
hələdir. Lakin birmənalı olaraq, biz əmək-
daşlığımızın daha geniş miqyasını arzu edi-
rik, nəinki enerji, o cümlədən ticari işbirli-
yimizlə bağlı məsələləri də əhatə etməsini
istəyirik.
    Birgə iqtisadi komissiya ötən il görüşüb
və bu il görüşəcək. Beləliklə, biz xüsusilə
enerji gündəliyimizlə bağlı əməkdaşlıq üçün
geniş perspektivləri nəzərə alaraq komissi-
yanın işini intensivləşdirəcəyik. Bütün digər
sahələrdə ölkələrimiz arasındakı əlaqələr çox
yaxşıdır. Əlbəttə ki, enerji layihələri tərəf-
daşlığımızı gücləndirəcək.
    Cənab Prezident və nümayəndə heyətinin
üzvləri, bir daha xoş gəlmisiniz. Ölkəmizə
səfərinizə görə təşəkkür edirəm. Sizi Azər-
baycanda qarşılamaq böyük şərəfdir. Əminəm
ki, səfər bizim gələcək əməkdaşlıq planlarımız
üçün çox əhəmiyyətli olacaq. Bir daha xoş
gəlmisiniz.

x x x
    Rumıniya Prezidenti Klaus Yohannis dedi:
    – Çox sağ olun cənab Prezident.
    Hörmətli nümayəndə heyətlərinin üzvləri.
    Həqiqətən bizim demək olar ki, uzun mü-
zakirəmiz oldu. Lakin hesab edirəm ki, bu,

mütləq şəkildə zəruri idi.
    Çünki hər ikimiz tərəfdaşlığımızı daha
da gücləndirmək əzmindəyik və daha yaxşı
nəticələr əldə etmək istəyirik. Müxtəlif mə-
sələlərlə bağlı fikir mübadiləsi apardıq və
mediaya təşəkkürümüzü bildirdikdən sonra
mən bu məsələlərin bəzilərini daha dərindən
nəzərdən keçirə biləcəyəm.
    Heyətlərimizlə müzakirə etmək istədiyimiz
iki və ya üç təfərrüatı nəzərdə tuturam.

***
    Fevralın 2-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və Rumıniya Prezi-
denti Klaus Yohannis mətbuata bəyanatlarla
çıxış ediblər.
    Əvvəlcə Azərbaycan Prezidenti bəyanatla
çıxış edib.
                  Prezident İlham Əliyevin

bəyanatı
    – Hörmətli cənab Prezident.
    Hörmətli qonaqlar.
    Xanımlar və cənablar.
    İlk növbədə, cənab Prezident, Sizi Azər-
baycanda səmimiyyətlə salamlamaq istərdim,
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Biz keçən ay
Sizinlə Buxarestdə görüşmüşdük və şadam
ki, bir aydan sonra Siz Azərbaycana rəsmi

Azərbaycan-Rumıniya əlaqələri strateji tərəfdaşlıq əsasında inkişaf edir 

Rumıniya Prezidenti Klaus Yohannis Azərbaycanda rəsmi səfərdə olub

    Hörmətli gənclər!
    Sizi 2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü mü-
nasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hər birinizə
möhkəm cansağlığı, yüksək əhvali-ruhiyyə və
gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
     Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə gən-
clərimizə geniş və açıq müzakirə tribunası vermiş
ilk forumun keçirildiyi günün ölkəmizdə 1997-ci
ildən etibarən “Gənclər Günü” kimi qeyd olunması
ənənəsi bir daha təsdiq edir ki, gənclər siyasəti
dövlətimizin sosialyönümlü siyasətinin və insan
kapitalının məqsədyönlü inkişafının əsas istiqamət-
lərindəndir. Ötən müddətdə apardığımız işlər gənclərin
maraqlarının və ahəngdar inkişafının təmin olunması
üçün lazımi şərait yaradılmasını sürətləndirmiş, on-
ların təşkilatlanmasında və ictimai-siyasi fəallığının
artmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.
    Göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki,
Azərbaycanda milli məfkurəyə sadiq və dünyanın
qabaqcıl gəncliyi ilə inteqrasiya etməyə qadir
olan bir nəsil yetişmişdir. Gənclərimiz bu gün
həyatımızın bütün sahələrində yaxından iştirak
edir, ölkəmizin iqtisadi gücünün, hərbi qüdrətinin

artması və siyasi nüfuzunun yüksəlməsi, milli-
mənəvi dəyərlərə və ümumbəşəri ideallara əsas-
lanan vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsi
işində qüvvə və bacarığını əsirgəmir, zəngin
mədəni irsimizin qorunub saxlanması və təbliği
yolunda mühüm addımlar atırlar.
    Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasəti
yeni nəslin intellektual və innovativ potensialının
reallaşmasına hərtərəfli imkan yaratmaqla yanaşı,
eyni zamanda onda dərin vətənpərvərlik ruhu for-
malaşdırmışdır. Azərbaycan gənci məhz qəlbindəki
güclü Vətən sevgisi sayəsində döyüşlərin əsas
ağırlığını qəhrəmancasına öz üzərinə götürərək
xalqımızın qələbə əzmini dünyaya nümayiş etdirmiş
və 44 günlük Vətən müharibəsində Zəfər salnaməsi
yazmışdır.
    Əminəm ki, Azərbaycan gəncliyi tariximizin
bu yeni dövründə də ölkəmizin gələcək inkişafına
layiqli töhfələr verəcək, yeni-yeni nailiyyətləri
ilə bizi sevindirəcəkdir.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 2 fevral 2023-cü il 

2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə Azərbaycan gənclərinə

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev fevralın 2-də ABŞ Dövlət ka-
tibinin enerji diplomatiyası üzrə müavininin
müşaviri xanım Laura Loxmanı qəbul edib.
    Prezident İlham Əliyev Bakıda Cənub
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində
nazirlərin 9-cu iclasında iştirakına görə ABŞ
nümayəndə heyətinə təşəkkürünü bildirdi.
    Dövlətimizin başçısı ötənilki toplantıda
qarşıya qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsi
baxımından yaxşı nəticələrin əldə olunduğunu
qeyd etdi. Azərbaycan Prezidenti hazırda
enerji diplomatiyamız qarşısında yeni vəzifə
və tapşırıqların müəyyən edildiyini diqqətə
çatdıraraq Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət
Şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu iclasında
səmərəli müzakirələrin aparılacağına əmin-
liyini ifadə etdi.
    Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəh-
lizinin qoyduğu bünövrənin bərpa olunan
enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün əlverişli
imkanlar yaratdığını vurğuladı. Azərbaycanın
Xəzər dənizinin ölkəmizə aid sektorunda,
eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilər daxil
olmaqla quruda böyük həcmdə bərpa olunan
enerji potensialına malik olduğunu qeyd edən

Prezident İlham Əliyev bu xüsusda Yaşıl
Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin
1-ci iclasının və “Azərbaycan, Gürcüstan,
Rumıniya və Macarıstan Hökumətləri arasında
yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində
strateji tərəfdaşlığa dair Saziş”in icrası üzrə
Rəhbər Komitənin ilk iclasının da keçiril-

məsinin əhəmiyyətini qeyd etdi. Prezident
İlham Əliyev hər iki tədbirin bir-birini ta-
mamladığını dedi.
    Xanım Laura Loxman Bakıda Cənub Qaz
Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazir-
lərin 9-cu iclasının əhəmiyyətini vurğuladı
və Azərbaycanın Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə

Avropa ölkələrinin enerji təminatına əsaslı
töhfələr verdiyini qeyd etdi.
    Qonaq Cənub Qaz Dəhlizinin yaratdığı
təməllər əsasında bərpa olunan enerji, o
cümlədən yaşıl hidrogen sahəsində yeni
əməkdaşlıq perspektivlərinin meydana çıx-
dığını qeyd etdi və bu layihələrin həyata
keçirilməsində ölkəmizin vacib rol oynadığını
bildirdi.
    O, Azərbaycan, Gürcüstan, Macarıstan
və Rumıniya hökumətləri arasında yaşıl
enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında
Sazişin imzalanması münasibətilə təbriklərini
çatdırdı.
    Görüşdə ABŞ-ın Cənub Qaz Dəhlizi la-
yihəsinin həyata keçirilməsinə göstərdiyi da-
vamlı dəstək yüksək qiymətləndirildi və
ABŞ-la Azərbaycan arasında enerji sahəsində
uğurlu əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə
olundu.
    Söhbət zamanı nümayəndə heyəti ölkə-
mizin Tehrandakı səfirliyinə qarşı törədilmiş
terror hadisəsi nəticəsində Azərbaycan və-
təndaşının həlak olması ilə əlaqədar ABŞ-ın
başsağlığını ifadə etdi.

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Dövlət katibinin nümayəndəsini qəbul edib 
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səfərə gəlmisiniz. Bu onu göstərir ki, ölkə-
lərimiz arasında yüksək səviyyəli siyasi
dialoq çox fəaldır və müzakirə olunan mə-
sələlər hər iki ölkənin maraqlarına cavab
verir.
    Rumıniya və Azərbaycan uzun illər ərzində
əlaqələrini strateji tərəfdaşlıq əsasında inkişaf
etdirirlər. Strateji tərəfdaşlığa dair iki sənəd
imzalanmışdır. Bu gün müzakirə olunan və
həll etdiyimiz məsələlər, doğrudan da, strateji
əhəmiyyət daşıyır. Siyasi əlaqələrimiz çox
yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı səfərlər
bunu bir daha göstərir.
    Eyni zamanda ticari-iqtisadi sahələrdə də
nəticələr var. Ticarət dövriyyəsi iki dəfədən
çox artsa da, hələ ki, istədiyimizə uyğun
deyil. Çünki ticarət dövriyyəmizin böyük
hissəsini Azərbaycandan Rumıniyaya ixrac
edilən xam neft təşkil edir. Biz ticarət döv-
riyyəmizin şaxələndirilməsi üçün əlavə ad-
dımlar atacağıq və ümid edirəm ki, höku-
mətlərarası komissiyanın fəaliyyəti məhz bu
məqsədi güdəcək. Komissiya keçən il Bakıda
görüşüb, bu il isə Buxarestdə görüşəcək. Be-
ləliklə, ticari-iqtisadi sahədə də yaxşı nəticələr
ola bilər.
    Energetika, əlbəttə ki, təkcə Rumıniya-
Azərbaycan əlaqələrinin yox, bütövlükdə,
dünya gündəliyinin mərkəzində olan məsə-
lədir. Uzun illər ərzində Azərbaycanın neft
şirkəti SOCAR Rumıniyada fəaliyyət göstərir,
70-dən çox yanacaqdoldurma stansiyası və
bir neçə yanacaq deposu var. Yəni SOCAR-ın
Rumıniyada fəaliyyətinin artıq çox gözəl ta-
rixçəsi vardır.
    İndi isə bizim əməkdaşlığımız yeni mər-
hələyə çıxır. Buxarestdə olarkən təbii qazın
Rumıniyaya çatdırılmasına dair saziş imza-
lanmışdır. Beləliklə, Azərbaycan qazı Avropa
məkanında yeni ünvana çatacaq və bununla
paralel olaraq, Rumıniya imkanlarından is-
tifadə edərək digər Avropa ölkələrinə Azər-
baycan qazı nəql ediləcəkdir.
    Biz isə iki il bundan əvvəl Cənub Qaz

Dəhlizinin son seqmenti olan TAP layihəsini
uğurla icra etdik və Avropa İttifaqı üçün eti-
barlı enerji tərəfdaşına çevrildik. Bunu Avropa
İttifaqına rəhbərlik edən şəxslər qeyd edirlər.
Keçən il Bakıda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında imzalanmış təbii qaz üzrə strateji
Tərəfdaşlıq Memorandumu bunu bir daha
göstərir. Biz öz qaz ixracatımızı sürətlə
artırırıq və ilk növbədə, Avropa məkanına.
    Hörmətli qonağımız sabah Azərbaycanda
keçiriləcək Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət
Şurasının açılış mərasimində iştirak edəcəkdir.
Prezident Yohannisin açılışda iştirakı bu təd-
birin böyük əhəmiyyətindən xəbər verir. Əl-
bəttə, Buxarestdə bizim əsas tədbirimiz yaşıl
enerji ilə bağlı idi. Bu istiqamətdə də çox
önəmli addım atılmışdır və sabah yaşıl enerji
üzrə birinci Məşvərət Şurası keçiriləcək. Bu,
çox strateji bir layihədir, böyük sərmayə
tələb edən layihədir, bir neçə ölkəni, iki
dənizi birləşdirən bir layihədir. Əlbəttə, ümid
edirik ki, sabahkı birinci rəhbər komitənin
toplantısı gələcək birgə fəaliyyət üçün bir
yol xəritəsini də təklif edəcək.
    Bir sözlə, biz çox önəmli strateji tərəfdaşlıq
platformuna əsaslanaraq bu gün müasirliyə
doğru, inkişafa doğru, enerji təhlükəsizliyinə
doğru çox önəmli addım atmış olduq. Eyni
zamanda digər sahələr də prioritet təşkil edə
bilər, o cümlədən nəqliyyat sahəsi. Bakı və
Konstansa limanları arasındakı əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi üçün çox yaxşı imkanlar
var. Əminəm ki, həm qaz, həm yaşıl enerji
dəhlizləri, o cümlədən nəqliyyat sahəsində
də gözəl nəticələrə gətirib çıxaracaqdır.
    Hörmətli cənab Prezident, Sizi Azərbay-
canda bir daha səmimiyyətlə salamlayıram,
Sizə “xoş gəlmisiniz” deyirəm.

X X X
    Sonra Rumıniya Prezidenti bəyanatla çıxış
edib.
               Prezident Klaus Yohannisin

bəyanatı
    – Cənab Prezident, təşəkkür edirəm.

    Bu gün burada olmağımdan böyük şərəf
duyuram. Bu mənim ölkənizə ilk rəsmi sə-
fərimdir. Cənubi Qafqaz bölgəsi həm Rumı-
niya, həm Avropa İttifaqı üçün mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Dəvətə və qonaqpərvərliyə
görə cənab Prezident Əliyevə təşəkkür edi-
rəm.
    Azərbaycan Cənubi Qafqaz bölgəsində
ilk ölkədir ki, Rumıniya onunla əməkdaşlığını
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırıb, bu,
2009-cu ilə təsadüf edir. Bununla yanaşı,
bizim ölkəmiz Avropa İttifaqının ilk üzvüdür
ki, Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq haqqında
belə bir sənəd imzalayıbdır.
    Bu gün cənab Prezident İlham Əliyevlə
biz mühüm siyasi məsləhətləşmələr apardıq.
Sabah mən cənab Prezidentlə birlikdə Cənub
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində
nazirlərin 9-cu iclasında iştirak edəcəyəm.
    Rumıniya ilə Azərbaycan 30 il ərzində

gözəl diplomatik və siyasi münasibətlərə
malikdir. 2022-ci ildə bunun çox güclü bir
dinamikası baş verdi və cənab Prezident Bu-
xarestə səfər etdi. Həmin səfər zamanı biz
dekabrın 17-də Azərbaycan, Gürcüstan, Ru-
mıniya və Macarıstan hökumətləri arasında
yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində
strateji tərəfdaşlığa dair Saziş imzaladıq.
    Biz Rumıniya olaraq ölkələrimiz arasında
strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirməyə və mühüm
strateji əhəmiyyətə malik regional layihələrin
icrasına hazırıq. Biz enerji, ticarət, sərmayə
qoyuluşu, rəqəmsallaşma və kənd təsərrüfatı
sahələrində əməkdaşlığa hazırıq.
    Mən cənab Prezidentə təşəkkür edirəm
ki, Azərbaycan yanvar ayından etibarən Ru-
mıniyaya əlavə qaz həcminin nəqlinə başlayıb.
Sabah hər iki ölkənin dövlət neft şirkəti
“Romqaz” və SOCAR yeni sazişə imza ata-
caqlar. Həmin sazişə əsasən 2023-2024-cü

illərdə bizim ölkəyə əlavə qaz nəql ediləcək.
Həm Cənub Qaz Dəhlizi və həm də gələcək
yaşıl enerji ilə bağlı Qara dənizin altı ilə
inşa ediləcək layihə Azərbaycanın bərpa olu-
nan enerji mənbələrini Avropaya gətirəcək.
Hər iki layihə Avropa İttifaqının rəhbərliyi
tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənir. Bu mə-
sələləri biz cənab Prezident Əliyevlə müzakirə
etdik.
    Rəqəmsallaşma layihələri də bizim üçün
maraq kəsb edir. Rumıniya ilə Azərbaycan
bu əməkdaşlığı və strateji təşəbbüsləri Avropa,
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya istiqamə-
tində inkişaf etdirmək niyyətindədir. Biz
bunu cənab Prezidentlə Buxarestdə də mü-
zakirə etmişik.
    Cənab Prezident, Rumıniya Azərbaycanın
səmimi və əsl dostudur. Rumıniyanın mövqeyi
hər zaman bəlli olub. Biz ölkələrin ərazi bü-
tövlüyünü və suverenliyini hər zaman dəs-

təkləmişik.
    Sonuncu məsələlərdən biri də Rusiyanın
Ukraynaya qarşı təcavüzünü və Qara dəniz
hövzəsi regionundakı vəziyyəti cənab Əliyevlə
müzakirə etdik. Belə bir mürəkkəb vəziyyətdə
həmrəyliyin vacibliyini vurğuladıq və bu
məsələlərdə Azərbaycanın da mövqeyini yük-
sək qiymətləndirdik. Bununla da regional
əməkdaşlıq, mənbə və marşrutların şaxələn-
dirilməsi Cənub Qaz Dəhlizi kimi layihələrin
təməl prinsipinə əsaslanır. Biz Azərbaycanın
etibarlı tərəfdaş olaraq belə layihələri gələ-
cəkdə də irəli sürəcəyinə əminik.
    Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun.

***
    Fevralın 2-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin adından Rumıniya
Prezidenti Klaus Yohannisin şərəfinə rəsmi
ziyafət verilib.

AZƏRTAC

    Fevralın 2-də Naxçıvan Muxtar
Respublikasının təhsil naziri Rəh-
man Məmmədov Türkiyə Respub-
likasının Naxçıvandakı Baş konsulu
Asip Kaya ilə görüşüb. Rəhman
Məmmədov rəsmi qonağı salam-
layaraq onu yeni təyinatı ilə bağlı
təbrik edib, Naxçıvandakı diplo-
matik fəaliyyətində uğurlar arzu-
layıb.
    Naxçıvanda fəaliyyətindən məm-
nunluğunu ifadə edən Asip Kaya
Türkiyənin Naxçıvandakı Baş kon-
sulu olmasından qürur duyduğunu
ifadə edib.
    Görüşdə qarşılıqlı hörmətə,

dostluğa və qardaşlığa əsaslanan
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin
bütün sahələrdə yüksələn xətlə in-
kişaf etdiyi vurğulanıb, təhsil sa-
həsində də ikitərəfli münasibətlərin

daha da möhkəmləndiril-
məsi perspektivləri qeyd
edilib.

Rəhman Məmmədov təh-
sil sahəsində qardaş Türkiyə
Respublikası ilə əlaqələrdən
danışaraq qeyd edib ki,
2020-2021-ci ildən muxtar
respublikanın ümumtəhsil

məktəblərində STEAM təhsil me-
todunun tətbiqinə başlanılıb. Bil-
dirilib ki, Türkiyə Respublikasından
dəvət olunan təlimçilər tərəfindən
məktəblərdə STEAM tədris edən

müəllimlər üçün STEAM metodo-
logiyasına aid təlimlər keçirilib.
Naxçıvanda ilk dəfə “STEAM təh-
sili: reallıqlar və perspektivlər”
mövzusunda keçirilən beynəlxalq
elmi-praktik konfransda Türkiyə
STEAM Təhsil Tətbiqi və Araş-
dırma Mərkəzinin direktoru, İstan-
bul Aydın Universitetinin professoru
Devrim Akgündüz və Astronomiya
Tətbiqi Araşdırma Mərkəzinin di-
rektoru, İstanbul Aydın Universi-
tetinin professoru Orxan Gölbaşı
da iştirak edərək naxçıvanlı həm-

karları ilə öz təcrübələrini bölü-
şüblər. Həmçinin diqqətə çatdırılıb
ki, Türkiyə Teknoloji Takımı Vakfı,
Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və
Türkiyə Respublikası Sənaye və
Texnologiya Nazirliyinin birgə təş-
kilatçılığı ilə Bakı şəhərində keçi-
rilən “Teknofest-2022” festivalında
Naxçıvan məktəbliləri də iştirak
edib.
    Tərəflər təhsil sahəsində tərəf-
daşlığın gücləndirilməsi istiqamə-
tində müzakirələr aparıblar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti

Təhsil naziri Türkiyənin Naxçıvandakı Baş konsulu ilə görüşüb

    2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyi, Gənclər Fondu və Yeni
Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Res-
publika Təşkilatı Gənclər Birliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə tədbirlər keçirilib.
    Naxçıvan şəhərindəki Naxçıvan Saray
Kompleksinin “Mirvari” zalında  keçirilən
tədbirdə əvvəlcə ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
gənclər və idman naziri Ramil Hacı bil-
dirib ki, ölkəmizdə Ümummilli Liderimiz
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan
dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin diqqət və qayğısı ilə uğurla
həyata keçirilir. Ölkəmizdə gənclərin
hərtərəfli inkişafı üçün görülən ardıcıl
tədbirlərdən danışan nazir qeyd edib

ki, ölkəmizdə olduğu kimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da son illər həyata
keçirilən önəmli layihələr nəticəsində
gənc lərin yaradıcılıq və təhsil imkanları
genişləndirilib. Müasir Azərbaycan gən-
cliyi, o cümlədən də Naxçıvan gəncləri yara-
dılan şəraitdən səmərəli istifadə etməklə, xal-
qımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin
ideyalarını rəhbər tutmaqla dövlət və dövlət-
çiliyə sədaqət ruhunda səylə çalışırlar.
    Əminlik ifadə olunub ki, gənclərimiz bun-

dan sonrakı dövrdə də bilik, bacarıq və iste-
dadları ilə fərqlənəcək, ölkəmizin hərtərəfli
inkişafında əhəmiyyətli rol oynayacaqlar. 
    Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
deputatı, Naxçıvan Muxtar Respublikası

Gənc lər Fondunun icraçı direktoru Cəbi Qu-
liyev diqqətə çatdırıb ki, dövlət siyasətinin
mühüm və ayrılmaz tərkib hissəsi olan gənclər
siyasəti muxtar respublikamızda uğurla həyata
keçirilir. Gənclərin yaradıcı və innovativ po-
tensialının üzə çıxarılması, təhsil və məşğulluq

məsələlərinin həlli, müasir informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarından səmərəli is-
tifadəsi, könüllülük hərəkatının inkişafı diq-
qətdə saxlanılır. 
    Vurğulanıb ki, bu gün Azərbaycan gəncləri
cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi kimi  dövlət si-
yasətinin bütün sahələrində fəal iştirak edir,
beynəlxalq arenada ölkəmizi  uğurla təmsil
edir, cəmiyyətin inkişafına öz töhfələrini
verirlər.
    Çıxış edənlər gəncləri əlamətdar gün mü-
nasibətilə təbrik edib, onlara gələcək fəaliy-
yətlərində uğurlar arzulayıblar. 
    Sonra muxtar respublikanın ictimai hə-
yatında və yaradıcılıq sahəsində fərqlənən
istedadlı yeniyetmə və gənclər təşkilatçılar
tərəfindən mükafatlandırılıb. Naxçıvan Dövlət
Filarmoniyasının  Mahnı və Rəqs Ansamblının
ifaları tədbir iştirakçılarına xoş əhvali-ruhiyyə
bəxş edib.

Naxçıvanda Gənclər Günü qeyd olunub

Ardı 3-cü səhifədə



***
    Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrında
2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə təşkil

olunan tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının gənclər və idman naziri Ramil Hacı
çıxış edərək Ulu Öndər Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi dövlət gənclər siyasətinin
bugünkü çoxcəhətli uğurlarından bəhs edib.
Qeyd olunub ki, dövlət başçımızın birbaşa
nəzarəti və qayğısı ilə gənclərlə iş, eləcə də
bu sahə ilə yaxından əlaqəli olan bədən tər-
biyəsi və idmanın inkişafı ölkəmizin aparıcı
istiqamətləri sırasında paralel şəkildə irəli-
ləmişdir. Azərbaycan gəncləri vətənpərvərliyi,
müasirliyi, intellekti və bir çox üstün xüsu-
siyyətləri ilə örnəkdir. Yüz minlərlə gəncimiz
Azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx
birləşən milli qüvvəyə çevrilib. Azərbaycan
gənci ölkə maraqları, Vətəni və xalqının
azadlığı yolunda özünü sipər edəcək gücdədir.
Biz bunun ən vacib məqamlarına şahid ol-
muşuq. İndi qalib gənclərimizlə birgə “Böyük
Qayıdış”a doğru irəliləyirik. Bir sözlə, bütün

vacib proseslərdə gənclərimizə güvənilir, on-
lara etimad göstərilir.  

Muxtar respublikada dövlət gənclər
siyasətinin icrası ilə bağlı görülən işlər,
qazanılan nailiyyətlər barədə məlumat
verən Ramil Hacı Naxçıvanda yeni for-
malaşdırılan müasir mühitin gənc nəslin
təhsilinə, sağlamlığına və gələcək in-
kişafına təsir edəcəyinə əminliyini diq-
qətə çatdırıb. Nazir çıxışının sonunda
gəncləri əlamətdar gün münasibətilə
təbrik edib, gələcək fəaliyyətlərində
uğurlar arzulayıb.

    Tədbir konsert proqramı ilə davam edib.
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının musiqi
kollektivlərinin çıxışları tamaşaçılar tərəfindən
böyük rəğbətlə qarşılanıb. Tədbirin sonunda
gənclər və idman naziri Ramil Hacı, mədə-
niyyət naziri Natəvan Qədimova, Milli Məc-
lisin deputatı, Gənclər Fondunun icraçı di-
rektoru Cəbi Quliyev filarmoniya kollektivi
ilə görüşərək peşəkar təqdimata görə təşək-

kürlərini ifadə ediblər. 
***

    “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində təsdiq
edilmiş Tədbirlər Planına əsasən Babək
Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə
2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə “Ulu
Öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi”
mövzusunda tədbir keçirilib. 
    Tədbirdə çıxış edən Babək Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Rasim Hü-
seynov bildirib ki, görkəmli dövlət xa-
dimi Heydər Əliyev ölkənin firavan
gələcəyini birbaşa gənclərin hərtərəfli

inkişafı  ilə bağlayırdı. Bu sə-
bəbdən də hələ ölkədə gərgin
siyasi mühitin olduğu bir dövrdə
ilk olaraq Gənc lər və İdman
Nazirliyi yaradıldı. 1993-cü ildə
xalqın təkidli tələbi ilə Prezident seçilən
dahi rəhbər ölkədə gənclər siyasətinin
yüksək tələblər səviyyəsində qurul-
masını günün vacib məsələsi kimi
gündəmə gətirdi. Ulu Öndər gənclərin
himayədarı olaraq sağlamdüşüncəli

yeni nəslin yetişdirilməsini dövlətin və cə-
miyyətin prioritet vəzifəsi səviyyəsinə yük-
səltdi. Ümummilli Lider gənclər sahəsində
dövlət siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi
məqsədilə zəruri qanunvericilik bazasının
formalaşdırılmasına nail olmuşdur. 
    İcra başçısı deyib ki, bu gün dahi rəhbərin
bu sahədə müəyyən etdiyi dövlət siyasəti
ölkə başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan,

gənclərin himayədarı cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilir.
Bu istiqamətdə görülən işlər, gənclər təşki-
latlarının formalaşması və inkişafı üçün ya-
radılan şərait və imkan bu sahəyə böyük
diqqətin nəticəsidir. Bu gün tam əminliklə
deyə bilərik ki, Azərbaycanda yüksək intel-

lektual səviyyəyə, vətənpərvərlik hissinə,
milli düşüncəyə malik gənc nəsil formalaşıb.
Azərbaycan gənclərinin ölkənin ictimai-siyasi
həyatında rolu günü-gündən artır. 
    Sonra məruzə ətrafında çıxışlar dinlənilib.
Qeyd olunub ki, gənclərimizin qarşısında
duran ən mühüm vəzifələrdən biri də “Heydər
Əliyev İli” elan edilmiş 2023-cü ildə ölkə
Prezidentinin ətrafında sıx birləşmək, işğaldan
azad edilmiş ərazilərə qayıdış işinə töhfə
verməkdir. 
    Qeyd edək ki, analoji tədbir Yeni Azər-
baycan Partiyası Babək Rayon Təşkilatında
da keçirilib.

Xəbərlər şöbəsi
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    2008-ci il sentyabrın 13-də
Naxçıvan şəhərində dünyaya
göz açan Rza atasının peşəsi,
daha dəqiq desək, çalışdığı bank
işi ilə əlaqədar bir neçə il ölkə-
mizin digər yerlərində yaşayıb.
Bakıda, Lənkəranda, Şəmkirdə
ibtidai təhsil alıb, 6-cı sinfə isə
Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam
orta məktəbdə qədəm qoyub.
Elə gənc Rzanın qeyri-adi savad və iste-
dadını ilk olaraq bu aspektdən dəyərlən-
dirmək yerinə düşər ki, adətən, məkandə-
yişmə, təhsilini müxtəlif təhsil ocaqlarında
davam etdirmək məcburiyyətində qalma
uşaqlarda psixoloji gərginlik, təhsildə ge-
riləmə, ruhdan düşmə hallarına səbəb olur.
Belələri həm məktəbdəki həmyaşıdları tə-
rəfindən qəbul olunmaq, həm də tez-tez
dəyişməli olduqları pedaqoji mühitdə öz-
lərini təsdiqləmək baxımından əsl “mübarizə
aparmalı olurlar”. Yalnız həmsöhbətim
kimi xüsusi savad və qabiliyyəti, sosial
ünsiyyət bacarığı və mənimsəmə keyfiy-
yətinə malik olanlar, necə deyərlər, bu
mübarizədən qalib çıxa bilirlər. Onu da
qeyd etməliyik ki, bu məsələdə heç şübhəsiz
ki, onun valideynləri də böyük mənəvi
psixoloji dəstək olub. Həm müxtəlif mü-
hitlərdə əxlaq və tərbiyəsini kənar mənfi
təsirlərdən qorumaq, həm də istedad və
qabiliyyətini dəyərləndirərək düzgün məc-
raya istiqamətləndirmək baxımından. 
    Rza Quliyev muxtar respublika səviy-
yəli bir sıra viktorinalarda, o cümlədən
şəhər məktəbləri arasında komanda şək-
lində keçirilən “Zəfər tarixi”, “Azərbaycan
tarixi”, “Azərbaycan coğrafiyası”, “Nax-
çıvan tarixi”, “Naxçıvan coğrafiyası” adlı
bilik yarışlarında II, III yerləri tutub. Rza-
nın əsas maraq göstərdiyi fənlər içərisində
xüsusi intellekt tələb edən riyaziyyat,
xarici dil olaraq isə ingilis dili üstünlük
təşkil edib. Riyaziyyat müəllimi Aynur
Hacıyeva ona bu fənni ürəkdən sevdirib.
İngilis dili üzrə qrammatika, danışıq kurs-
larına yazılan Rza müəllimləri Yasəmən
Orucova və Pərviz Babayev sayəsində
tez zamanda linqivistik bacarıqlarını
inkişaf etdirə bilib. O, müasir dövrün
gəncləri, onlar qarşısında duran tələblərlə
bağlı fikirlərini belə ifadə edir: – Amerikalı
professor Riçard Nelsonun dəyərli fikir-
lərini, demək olar ki, hər gün azı bir dəfə

özümə xatırlatmağı borc bi-
lirəm: “Adi insanlar vaxtlarını
neçə keçirməyi düşünür, müd-
rik insanlar isə vaxtdan necə
faydalanmağı”. Bəli, bu hik-
mətli ifadədən yola çıxaraq
demək olar ki, gərək həyatda
heç bir anı boş keçirməyəsən,
öyrənməkdən, çalışmaqdan
yorulmayasan, usanmayasan.

Qarşına çıxan maneələri aşmaq üçün inad-
kar olasan, daha əzmlə, səylə çalışasan.
Ancaq bir həqiqəti də unutmaq olmaz ki,
dəyişən zamanla, dövrlə ayaqlaşmaq,
müasir texnologiya-
lardan baş çıxarmaq
da bugünkü gənclik
üçün mühümdür, zə-
ruridir. Əks halda,
özünə perspektivli gə-
ləcək qurmaq, üz tut-
duğun yolda, seçdiyin
peşədə, sənət sahəsin-
də uğur qazanmaq
mümkünsüzdür. Mən
də məktəbin yuxarı si-
niflərində dövrümü-
zün yeniliklərindən
geri qalmamağa, kom-
püterdə səlis işləməyə, müxtəlif proqramlar
öyrənməyə, eləcə də ingilis dilində danışıq
qabiliyyətimi artırmağa can atmışam, özü-
mü bu sahələr üzrə keçirilən yarışlarda
sınamaqdan çəkinməmişəm. Düşünürəm
ki, az da olsa, qazandığım uğurların tə-
məlində elə bu müasir biliklərə vaxtında,
düzgün şəkildə yiyələnməyim dayanır.
Fikrimcə, dövrümüzün gənci mütləq in-
novativ texnologiyalar yönündə, beynəl-
xalq təhsil tələbləri səviyyəsində özünü
inkişaf etdirməlidir. 
    Rusiyalı psixoloqların düşüncələrinə
görə, hər bir sahədə uğur qazanmağın
şərtləri sırasında yüksək səviyyəli təhsil
ala bilmək, sevdiyin peşə ilə seçdiyin pe-
şənin vəhdəti, özünəinamlı, məqsədyönlü
olmaq da yer alır. Elə yazımızın qəhrəmanı
Rzanın nailiyyətlərinin də məhz bu uğur
formullarından qaynaqlandığını söyləsək,
yanılmarıq. Belə ki, özünəinamlı, məq-
sədyönlü şəkildə çalışan bu gəncimiz
yüksək səviyyədə yiyələndiyi riyazi bi-
likləri, xarici dil bacarıqları sayəsində 8-ci
sinifdə bir sıra beynəlxalq uğurlara imza

atmağa müvəffəq olub. Belə ki, ötən ilin
may ayında İngiltərənin London şəhərində
təşkil olunan “Teeneagle” Beynəlxalq in-
gilis dili olimpiadasının birinci mərhələsinə
onlayn şəkildə qatılaraq qızıl medala layiq
görülüb, sertifikatla təmin edilib. Bu uğu-
rundan sonra İngiltərəyə dəvət alıb və
avqustun 1-dən 7-nə kimi ölkəmizi həm
komanda, həm də fərdi şəkildə yüksək
səviyyədə təmsil edib, komanda yarışında
II, fərdi olaraq III yerə çıxıb, bürünc
medal qazanıb. 2022-ci ilin oktyabr ayında
isə əsas təşkilatçılıq mərkəzi Sinqapur
olan Sasmo beynəlxalq riyaziyyat olim-
piadasında biliyini sınayıb və nəticədə,
yarışın bürünc medalına yiyələnib. Qa-
zandığı uğurlardan daha da həvəslənən
Rza Quliyev ötən il dekabr ayının əvvəl-
lərində növbəti dəfə “Teeneagle” Bey-
nəlxalq ingilis dili olimpiadasının birinci
mərhələsinə qatılaraq gümüş medal əldə
edib. Hazırda isə bu ilin oktyabr ayında
İtaliyanın Roma şəhərində keçirilməsi
nəzərdə tutulan həmin beynəlxalq yarışın
final mərhələsinə hazırlaşır. İnanır ki, bu
dəfə daha böyük nəticə ilə Vətəninə qa-
yıdacaq, həm müəllimlərinin, həm də va-

lideynlərinin hədsiz sevincinə, fərəhinə,
qüruruna səbəb olacaq.
    Deyirlər, uşaq ailənin güzgüsüdür, o,
ailədə nə görürsə, onu da götürür. Elə bir
sıra beynəlxalq yarışlarda uğurlu çıxışlar
edən Rza ilə söhbətimizdə də aydın oldu
ki, atasının bank işində çalışması, ixtisasca
iqtisadçı olması övladının da mənəvi dün-
yasına əsaslı təsir göstərib, bu amilin
onun gələcək peşə seçimində xüsusi rol
oynayacağı şübhəsizdir. Belə ki, o da
atası kimi iqtisadçı olmaq, maliyyə mü-
təxəssisi kimi yetişib, ölkəmizə savadlı,
bilikli gənc kadr kimi töhfə vermək,
xeyirli vətəndaş olaraq cəmiyyətdə nü-
munəvi mövqe qazanmaq arzusundadır.
Hələlik isə qarşısında duran əsas məsələ
iki il ərzində daha müfəssəl hazırlaşaraq
IELTS imtahanından uğurla keçib, İngil-
tərənin Oksvord Universitetində mükəm-
məl təhsil almaqdır. Biz də Rza Quliyevə
uğur nərdivanın pillələrində büdrəmədən,
yıxılmadan ancaq irəli addımlamağı arzu
edir, nailiyyətlərinin bundan sonra da da-
vamlı, axarlı olmasını diləyirik...

    Ölkəmizdə dövlət gənclər siyasətinin əsasını qoyan, Azərbaycan gənclərinə hər
zaman böyük qayğı, məhəbbətlə yanaşan Ümummilli Lider Heydər Əliyev deyirdi ki,
hər bir xalqın, hər bir millətin, hər bir ölkənin gəncləri onun həm bu günüdür, həm
də sabahıdır. Çox qürurverici, fərəhli haldır ki, Prezident cənab İlham Əliyevin Ulu
Öndərin ənənələrinə sadiqliyi sayəsində ölkəmizin işıqlı bu günü, aydın sabahı
təmin olunub, istedadlı, bacarıqlı, sağlam əqidəli, intellektual səviyyəli uğurlu
gəncliyin formalaşmasına əlverişli şərait yaradılıb, gənclər ölkə həyatının bütün sa-
hələrində aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Beynəlxalq bilik yarışlarında, olimpiadalarda
əldə etdiyi nailiyyətlərlə, müasir dövr bilikləri, dərslərdəki fəallığı, hazırcavablığı
ilə həm valideynlərinin, həm də müəllimlərinin fəxrinə çevrilən gənclərimizdən biri
də Rza Quliyevdir... 

Beynəlxalq yarışların uğurlu iştirakçısı...

    Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət idarəçiliyi
sistemində həyata keçirilən struktur islahatlarından
sonra hər bir sahədə canlanma müşahidə edilməkdədir.
Yeniliklər sırasında mövcud nöqsan və çatışmazlıqların
aradan qaldırılması ilə yanaşı, sərbəst sahibkarlıq mü-
hitinin formalaşdırılması da diqqəti çəkir. Belə ki,
ölkənin bir sıra yerlərində fəaliyyət göstərən müəssi-
sələrin artıq Naxçıvanda da filialı, istehsal, satış ob-
yektləri açılmağa başlayır. Yaxın günlərdə Naxçıvan
şəhərindəki Heydər Əliyev prospektində “Uyğunluğun
qiymətləndirilməsi mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin Naxçıvan filialı da fəaliyyətə başlayıb.
    Filialdan aldığımız məlumata görə, əsas mərkəzi
Bakı şəhərində yerləşən “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi
mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti “Uyğunluğun
qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq AZS
İSO/İEC 17025-2020 standartı üzrə akkreditasiya
attestatı alıb.  Cəmiyyət ölkə ərazisində fəaliyyət
göstərən müəssisə və təşkilatların “Texniki təhlükəsizlik
haqqında”, “Texniki tənzimləmə haqqında”, “Ölçmələrin
vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” və digər Azərbaycan
Respublikasının qanunlarının tələblərinə, bu sahədə
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən qəbul
edilmiş fərman və sərəncamlara uyğun fəaliyyət gös-
tərməsi üçün xidmətləri həyata keçirir. Müəssisə tərə-
findən təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan
texniki qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi, la-
yihələrin ekspertizadan keçirilməsi, qeydiyyatı, serti-
fikatlaşdırılması, ölçmə vasitələrinin yoxlanılması, ka-
librlənməsi, istehsal edilən və ölkəyə idxal olunan mal,
məhsul və materiallara, qurğu və avadanlıqlara uyğunluq
sertifikatlarının verilməsi, idarəetmə sistemlərinin ser-
tifikatlaşdırılması, ildırımdan mühafizə qurğularının
layihələndirilməsi, quraşdırılması və torpaqlanmasının
vəziyyətinin yoxlanılması, cərəyandan mühafizə qur-
ğularının torpaqlanma müqavimətlərinin yoxlanılaraq
protokolla rəsmiləşdirilməsi və digər xidmətlər həyata
keçirilir. Müraciət edən müəssisələrin məhsulları xüsusi
laboratoriya analizindən keçirilərək istehsala, eləcə də
təqdim olunan avadanlıqların texniki təhlükəsizlik stan-
dartlarına uyğunluğu müəyyən edildikdən sonra müvafiq
sertifikatlarla təminat yerinə yetirilir. 
    Qeyd edək ki, “Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi
Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin hazırda
Bakı və Gəncə şəhərlərində filialları fəaliyyət göstərir.
Naxçıvan filialı qısa müddətdə açılmasına baxmayaraq,
artıq 3 müəssisənin müraciəti qəbul olunub, “Enna”,
“Cahan Pen plastik məmulatları istehsalı və satışı”
MMC-lər müvafiq sertifikatla təmin edilib.

- Nail ƏSGƏROV

“Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Mərkəzi”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
Naxçıvan filialı fəaliyyətə başlayıb
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    2 fevral – Ümumdünya Su Ba-
taqlıq Əraziləri Günü ilə əlaqədar
olaraq Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən
Arazboyu Dövlət Təbiət Yasaqlı-
ğının Araz Su Anbarı ətrafında
tədbir keçirilmişdir. Tədbir zamanı
əvvəlcə iştirakçılara günlə bağlı

geniş məlumat verilmiş və onları
maraqlandıran suallar cavablan-
dırılmışdır. Sonra iştirakçılar xüsusi
teleskop və binokl vasitəsilə əra-
zidə məskunlaşmış ornitofauna
növlərini müşahidə etmişlər. Mü-
şahidə zamanı iştirakçılara müxtəlif
növlər haqqında məlumatlar ve-
rilmişdir. 
    Bu kimi tədbirlərin keçirilmə-
sində əsas məqsəd ətraf mühitin
mühafizəsi sahəsində ictimaiyyətin
rolunun artırılmasıdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı 
maarifləndirici tədbir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir -
liyinin əməkdaşları tərəfindən Zən-
gəzur Milli Parkının Kotam kəndi
ərazisində çöl heyvanlarının kom-
pleks məskunlaşdığı ərazilərdə və
miqrasiya dəhlizlərində biotexniki
tədbir keçirilmişdir. Əsrarəngiz tə-
biəti ilə seçilən, 42797 hektar əra-
zisi olan Zəngəzur Milli Parkı zən-
gin fauna və floraya malikdir. Qış
aylarında bu ərazilərdə çöl hey-
vanlarının qidaya olan tələbatı daha
da artır, bu isə heyvanların alter-
nativ qida mənbələri axtarmasına,
bəzən də miqrasiyasına səbəb olur.
Bunu nəzərə alan muxtar respub-
likanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin və Zəngəzur Milli Par-
kının əməkdaşları yabanı faunanın
qida tələbatını qismən ödəmək

üçün ərazilərdə biotexniki tədbir
həyata keçirirlər. Bu məqsədlə
Milli Parkın Kotam kəndi ərazi-
sində çöl heyvanlarının daha çox
məskunlaşdığı ərazilərə 30 kip
qaba yem dağıdılıb və 500 kilo-
qramdan çox daşduz qoyulub. Fau-
na ehtiyatlarının mühafizəsi və ar-
tırılması məsələsini daim diqqət
mərkəzində saxlayan nazirlik bio-
texniki tədbirləri bundan sonra da
davam etdirəcəkdir.

Biotexniki tədbirlər keçirilir

    Ölkə başçısının Nax-
çıvanda başladığı əsaslı
islahatların davamı ola-
raq qəzetimizin uzun
müddətdən bəri Naxçı-
van şəhərinə kirəcli su verilməsi
problemi ilə bağlı 14 yanvar 2023-cü
il tarixli sayında dərc olunmuş
“Cəbiş müəllimin paxırlı su gileyi”
başlıqlı felyeton ictimaiyyətdə ge-

niş əks-səda doğurmuşdur. Prob-
lemin həlli ilə bağlı Naxçıvan Şə-
hər Su-Kanalizasiya İdarəsindən
aldığımız məlumatda artıq kirəcli
suyun filtrasiyası üçün nəzərdə
tutulmuş xarici ölkə istehsalı olan

membranların alınıb
muxtar respublika-
ya gətirildiyi bildi-
rilir. İdarədən daxil
olan bu vacib xə-
bərdə qeyd olunur

ki, artıq bir neçə günə vaxtı keçmiş
bütün membranlar dəyişdirilib,
əhaliyə kirəcdən təmizlənmiş su
veriləcək. 

Xəbərlər şöbəsi

“Şərq qapısı” qəzetinin ilk olaraq işıqlandırdığı 
su problemi öz həllini tapdı

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyi dərman, sarğı materiallarının və tibbi
ləvazimatların alınması üçün tender sorğusu
keçirilməsində iştirak etmək iddiasında olan
bütün hüquqi və fiziki şəxsləri əməkdaşlığa
dəvət edir.
      Tender və Kotirovka Komissiyasına aşa-
ğıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
      • Maraq məktubu
      • Malsatanın satdığı dərman, sarğı mate-
rialları və tibbi ləvazimatlar haqqında məlu-
mat

Qeyd olunmuş sənədlər toplusunu 15 fevral
2023-cü il, saat 1800-a kimi Naxçıvan Muxtar
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə təqdim etmək
lazımdır.

***
      Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyi dəftərxana və təsərrüfat mallarının
alınması üçün tender sorğusu keçirilməsində
iştirak etmək iddiasında olan bütün hüquqi və
fiziki şəxsləri əməkdaşlığa dəvət edir.
      Tender və Kotirovka Komissiyasına aşa-
ğıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
      • Maraq məktubu
      • Malsatanın satdığı dəftərxana və təsərrüfat

malları haqqında məlumat
      Qeyd olunmuş sənədlər toplusunu 15 fevral
2023-cü il, saat 1800-a kimi Naxçıvan Muxtar
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə təqdim etmək
lazımdır.

***
      Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyi yumşaq inventar, yataq ləvazimatları
və xüsusi geyim formalarının alınması üçün
tender sorğusu keçirilməsində iştirak etmək
iddiasında olan bütün hüquqi və fiziki şəxsləri
əməkdaşlığa dəvət edir.
      Tender və Kotirovka Komissiyasına aşa-
ğıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
      • Maraq məktubu
      • Malsatanın satdığı yumşaq inventar, yataq
ləvazimatları və xüsusi geyim formaları haq-
qında məlumat
      Qeyd olunmuş sənədlər toplusunu 15 fevral
2023-cü il, saat 1800-a kimi Naxçıvan Muxtar
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə təqdim etmək
lazımdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi 

Əlaqə telefonu: (036) 545-56-95

Elan

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 14.
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Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Nömrəyə məsul: Ramiyyə Əkbərova
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    1964-cü il oktyabrın 13-də Naxçıvan şə-
hərində dünyaya göz açan Aydın Hüseynov
ötən əsrin 90-cı illərində digər vətənpərvər
eloğlularımız kimi, Vətən uğrunda özünü
oda, alova atmaqdan çəkinməyib, ərazi bü-
tövlüyümüzün qorunması, torpaqlarımızın
mənfurlara qurban getməməsi naminə cəbhəyə
yollanıb. Belə ki, o, 1992-ci il 9 iyun tarixdə
Sədərəkdə gedən qızğın döyüşlərə qatılıb. Həmin il
iyulun 1-də sağ tərəf qarın boşluğundan 3 güllə yarası
aldığı üçün döyüş meydanından təxliyə olunub. Əvvəlcə
ona Şərur Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ilkin tibbi
yardım göstərilib, daha sonra ozamankı Nəriman Nə-
rimanov adına Respublika Xəstəxanasına aparılaraq
orada müalicə olunub, iyulun 8-dən isə müalicəsi ev
şəraitində davam etdirilib. Naxçıvan Muxtar Respub-

likası Hərbi Komissarlığı tərəfindən qəhrəman eloğ-
lumuzun səfərbər olunaraq Naxçıvan Dövlət Müdafiə
Komitəsinə təhvil verilməsi barədə arayış, güllə yarası
alması haqqında xəstəxana sənədi olsa da, nədənsə
hərbi biletində və komitənin hüquqi varisi olan 705
saylı hərbi hissənin arxiv əmr kitablarında döyüşdə
iştirak etməsi, yaralanması barədə qeydlər edilməyib... 
    Aydın Hüseynov deyir ki, yarası qismən sağaldıqdan
sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Komis-
sarlığına məsələ ilə bağlı müraciət edib. Lakin aldığı
cavab yarasına mənəvi məlhəm olmaq əvəzinə sanki
duz basıb. O, müharibədən yeni çıxmış biri kimi bu
hadisədən bərk sarsılıb. Belə ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Hərbi Komissarlığının Şahin Fərəcov
adlı əməkdaşı ona yalnız müəyyən qədər vəsaiti ödə-
dikdən sonra müharibə veteranı statusu ilə təmin olun-
masına köməklik edəcəyini bildirib. O zaman məlum
səbəblərdən işsiz qaldığı üçün həmin vəsaiti ödəyə
bilmədiyindən, necə deyərlər, haqqı olanı ona ver-
məkdən boyun qaçırıblar. Daha sonra hərbi biletində
və Naxçıvan Dövlət Müdafiə Komitəsinin hüquqi
varisi olan 705 saylı hərbi hissənin arxiv əmr kitablarında
döyüşlərdə iştirak etməsi, yaralanması barədə qeydlərin
olmadığı ilə bağlı hərbi hissənin komandanlığına da
müraciət edib və problemin həllinin ancaq məhkəmə
qərarı əsasında mümkün olacağı cavabını alıb. Hər

yandan əli üzülən, maddi-mənəvi iztirablar
çəkən həmvətənlimiz son ümid yeri kimi
məhkəməyə üz tutub. Beləliklə, 2016-cı il
aprelin 29-da Aydın Hüseynovun hüquqi
əhəmiyyət kəsb edən faktın müəyyən edil-
məsinə dair ərizəsi üzrə mülki işə Naxçıvan
Şəhər Məhkəməsində açıq məhkəmə iclasında
baxılıb. Məhkəmə tərəfindən şahidlərin din-

dirilməsi, hüquqi sənədlər əsasında qət edilib ki,
şəxsin ərizəsi təmin olunsun və Sədərəkdə gedən dö-
yüşlərdə iştirak etməsi, həmin hərbi əməliyyatlar
zamanı xəsarət alması faktı təsdiq edilsin.
    Sənədləri nəzərdən keçirəndə Azərbaycan Vətən
Müharibəsi Veteranları Birliyinin Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkilatının Naxçıvan Şəhər Şöbəsi tərəfindən
2000-ci il 31 may tarixdə verilmiş arayışda da Aydın
Hüseynovun müharibədə iştirak etdiyi və birliyin üzvü
olduğu qeydinə rast gəldik. Ancaq bu arayışın da mə-
sələnin həllində heç bir faydası olmadığı aydınlaşdı.
    Əfsuslar olsun ki, qəhrəman eloğlumuzun mühari-
bədə iştirakı, yaralanması barədə bütün hüquqi sə-
nədlərin, müharibə şahidlərinin olmasına rəğmən 30
ilə yaxındır ki, məsələ həll olunmamış qalır. Bütün
lazımi sənədlərə, məhkəmə qərarına baxmayaraq,
hərbi biletində döyüşlərdə iştirak etməsi, yaralanması
ilə bağlı qeydlərin edilməməsi, müharibə veteranı
statusu almaq müraciətinə Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Nazirliyi tərəfindən müsbət cavabın verilmə -
məsi Aydına heç cür aydın deyil. Elə bizə də...
    Aydınla birgə həmin vaxt döyüşlərdə iştirak edən-
lərdən Əli Həsənov, Rasim Babayev, Roman Əliyev
də eyni aqibəti yaşadıqlarını, haqlarına düşən müharibə
veteranı statusundan məhrum edildiklərini deyirlər.
Onlar bizimlə söhbətlərində dəfələrlə uğrunda döyüş-
dükləri torpaqların düşmən əlinə keçməməsindən,
eləcə də Müzəffər Ali Baş Komandanın qətiyyəti,
I Qarabağ müharibəsi, Sədərək döyüşləri iştirakçılarının
layiqli varisləri hesab etdikləri gənclərin qəhrəmanlıqları
sayəsində 44 günlük Vətən müharibəsində torpaqları-
mızın azadlığa qovuşmasından qürur hissi keçirdiklərini
bildirdilər. Ölkə başçımızın rəhbərliyi ilə şəhidlərimizin
ailələrinə, qazilərimizə, Vətən müharibəsi iştirakçılarına
göstərilən dövlət qayğısını dilə gətirərək onların da
problemlərinin ədalətli yolla həll olunacağına ümidvar
olduqlarını söylədilər. 
    İnanırıq ki, illərdir, haqlı narazılıqları cavabsız
qalan, bu səbəbdən imtiyaz və sosial təminatlardan
məhrum olan, sözün əsl mənasında, mənəviyyatı zərbə
alan, mənən döyülən Aydın Hüseynov, Əli Həsənov,
Rasim Babayev, Roman Əliyev kimi insanların mə-
sələsinə aidiyyəti qurumlar tərəfindən hüquqi qiymət
tezliklə veriləcək.

- Nail ƏSGƏROV

30 ildir, aydınlaşmayan məsələ və ya mənəvi işgəncə...
Gəlin açıq danışaq

    Ötən ilin sonlarında muxtar respublikada baş verən məlum hadisələrdən sonra ictimai nəzarətin gücləndirilməsinin
nəticəsi olaraq peşəmizlə əlaqədar onlarla insanın fikirləri ilə tanış olur, həllivacib məsələləri araşdıraraq
gündəmə gətirməyə çalışırıq. Bu günlərdə redaksiyamıza daxil olan daha bir müraciəti nəzərdən keçirəndə qey-
ri-iradi böyük demokrat yazıçımız Cəlil Məmmədquluzadənin məşhur “Niyə məni döyürsünüz?” məqaləsində
tənqid hədəfinə tuş gələn, qabardılan məsələlər keçdi düşüncəmizdən. Bəli, müraciətlə məqalə arasındakı məna
bənzərliyi acı həqiqətdirsə, o dövrdən fərqli olaraq indiki nöqsanlara səbəb avamlıq, gerilik deyil, səhlənkarlıq,
etinasızlıqdır. Müraciət edən şəxsin təqdim etdiyi sənədlərdən, söylədiklərindən məlum olur ki, aradan bir əsrə
yaxın zaman ötməsinə rəğmən hələ də mənən döyülmə halları davam edir. Ən acınacaqlı hal isə mənəviyyatı
zərbə alanın Vətən uğrunda döyüşən, yaralanan biri olmasıdır. Xülasə, keçək əsas mətləbə...

    Elektron imza elektron məkanda
imzalamanı təmin edən və bey-
nəlxalq təhlükəsizlik standartlarına
cavab verən tam təkmil imzalama
vasitəsidir. 
    Muxtar respublikada elektron
imza sisteminin tətbiqi və dövlət
orqanlarında elektron xidmətlərin
göstərilməsi uğurla həyata keçi-
rilir. Elektron imza vaxta qənaət,
məxfilik, rahatlıq, bütünlük, ta-
nınma, işgüzar münasibətlərin ta-
mamilə elektron formata keçiril-
məsi və vətəndaş-hökumət ara-
sında elektron informasiya mü-
nasibətlərinin təmin edilməsi kimi bir sıra üstünlüklərə
malikdir. İmzadan bütün vətəndaşlar, dövlət orqanları,
fiziki və hüquqi şəxslər istifadə edə bilərlər. 
    Muxtar respublikada cari ilin yanvar ayında 2 sa-
hibkar, 6 hüquqi şəxs və 16 dövlət qurumu olmaqla,
ümumilikdə, 24 elektron imza sertifikatı qanunveri-
cilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hazırlanaraq aidiyyəti
üzrə istifadəçilərə təqdim edilib. 
    Elektron imzanın əsas mahiyyəti informasiyanı
hazır layan şəxsin həqiqiliyinin yoxlanılması və üçüncü

tərəfə informasiyanı yaradan
şəxsi müəyyən etməsinə imkan
yaratmasıdır.
Vətəndaşların nəzərinə çatdırılır

ki, elektron imzanı almaq üçün
qanunvericiliklə müəyyən olun-
muş sənədlər Naxçıvan Muxtar
Respublikası Rabitə və Yeni
Texnologiyalar Nazirliyinə təq-
dim olunmalıdır. Sertifikat əldə
etmək üçün ödəniləcək dövlət
rüsumu hüquqi şəxslər üçün 72
AZN, dövlət qurumları üçün 58
AZN, sahibkarlar üçün 36 AZN,
vətəndaşlar üçün 18 AZN təşkil

edir, istifadə müddəti isə 3 ildir. Elektron imza və
ondan istifadə qaydaları barədə ətraflı məlumatları
nmincom.gov.az və ya token.sima.az saytı vasitəsilə
əldə etmək olar.
    Qeyd edək ki, 2022-ci il ərzində 12 vətəndaş, 54
sahibkar, 64 hüquqi şəxs və 262 dövlət qurumu
olmaqla, ümumilikdə, 392 elektron imza sertifikatı
istifadəçilərə təqdim edilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni 

Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat xidməti

Muxtar respublikada ötən il 400-ə yaxın, cari ilin yanvar ayında isə 24 
elektron imza sertifikatı verilib

Аллащ рящмят елясин

    “Şərq qapısı” qəzetinin kollektivi Rəşadət və Məcid Əkbərovlara,
əzizləri

MƏZAHİRİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir. 


