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19 iyun 2019-cu il, çərşənbə   

    İyunun 17-də Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseyin 2019-cu il buraxılışı münasibətilə
tədbir keçirilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbirdə
iştirak etmişdir. 
    Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanı,
general-leytenant Kərəm Mustafayev Ali
Məclisin Sədrinə mərasimə hazırlıq barədə
raport vermişdir.
    Ali Məclisin Sədri kursantları salamla-
mışdır.
    Kursantlar orkestrin müşayiəti ilə Azər-
baycanın Dövlət Himnini ifa etmişlər. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyin 19-cu buraxılışı müna-
sibətilə liseyin kursant, zabit və müəllimlərini,
valideynləri və tədbir iştirakçılarını təbrik
edərək demişdir: Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev gənclərin hərb sənətinə  yiyələnməsi
vacibliyini önə çəkərək deyirdi: “Gənc ləri
hərbi məktəblərə daxil olmaq və Silahlı
Qüvvələrimizin zabit korpusunda xidmət

 etmək üçün hazırlamaq qarşımızda duran
ən mühüm vəzifədir”. Ötən əsrin 70-ci illə-
rində ulu öndər tərəfindən ölkəmizdə ilk
hərbi məktəbin yaradılması müstəqillik qazan -

dıqdan sonra milli ordumuzun komandan-
zabit heyətini formalaşdırmış, 1998-ci ildə
dahi şəxsiyyətin Sərəncamı ilə Cəmşid Nax-
çıvanski adına Hərbi Liseyin Naxçıvan

 filialının təşkil olunması isə blokada şəraitində
yerləşən muxtar respublikanın müdafiə təh-
lükəsizliyinə töhfə vermişdir. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Böyük uzaq-

görənliklə qəbul olunmuş bu qərarın tarixi
əhəmiyyəti zaman keçdikcə öz təsdiqini
tapmış, ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə
2004-cü ildə filialın əsasında Heydər Əliyev
adına Hərbi Lisey yaradılmışdır. 1998-ci
ildə 56 kursantla fəaliyyətə başlayan liseydə
bu gün 375 kursant təhsil alır. Builki məzunlar
da nəzərə alınmaqla ötən dövrdə hərbi liseyi
3 mindən artıq kursant bitirərək ölkəmizdə
və xaricdə ali hərbi məktəblərə qəbul ol-
muşdur. Hazırda Azərbaycan Respublikasının
Silahlı Qüvvələrində liseyin 2 minə yaxın
məzunu zabit kimi xidmət edir. Bu, bizi qü-
rurlandırır. Ölkəmizin gələcək zabitlərini
hazırlayan Heydər Əliyev adına Hərbi Liseylə
fəxr edirik!
    Ali Məclisin Sədri kursantlara müraciətlə

demişdir: Ordu o zaman güclü olur ki, onun
peşəkar komandan-zabit heyəti olsun. Azər-
baycan dövləti hərbi təhsil müəssisələrinin
fəaliyyəti üçün hərtərəfli şərait yaradır, zabit

hazırlığına diqqəti artırır. Qalır bu imkan-
lardan səmərəli istifadə etmək. Hər bir
kursant istər hərbi liseydə, istərsə də ali
hərbi məktəblərdə təhsil aldığı dövrdə hərb

sənətini dərindən öyrənməli, daim öz üzərində
işləməli, gələcəyin zabiti kimi yetişməlidir.
Zabit olmaq üçün təkcə hərbi təhsil və fiziki
hazırlıq kifayət etmir. Zabit adının məsuliyyəti
daha böyükdür. Bu peşəni seçən hər bir
gənc, ilk növbədə, Vətənini, xalqını, dövlətini
sevməlidir. Tarixinə, milli dəyərlərinə, dilinə,
adət-ənənələrinə sahib çıxmalı, dünyagörü-
şünü artırmalı, dövləti və xalqı qarşısındakı
xidməti borcunu şərəflə yerinə yetirməlidir. 
    Qeyd olunmuşdur ki, bu gün Azərbaycan
Respublikasının Silahlı Qüvvələri müasir
maddi-texniki təminata, döyüş texnikalarına
və silahlara malikdir. Ölkəmizdə və onun
Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərbi
qulluqçuların xidməti və yaşayış şəraiti üçün
ardıcıl tədbirlər görülür. Yeni hərbi hissələr,

xidməti yaşayış kompleksləri istifadəyə ve-
rilir. Ona görə də gələcəyin zabiti olacaq
gənclər məsuliyyətlərini daha da artırmalı,
müasir döyüş texnikalarından və silahlardan
istifadə vərdişlərinə mükəmməl yiyələnməli,
ümummilli liderimizin ideyalarına və Ali
Baş Komandanımıza daim sədaqətli olma-
lıdırlar. Müstəqil Azərbaycanın zabiti adını
daşımağın şərəfi də məhz bundan ibarətdir.
    Ali Məclisin Sədri bir daha buraxılış mü-
nasibətilə kursantları təbrik etmiş, qarşıya
qoyulan vəzifələrin icrasında, gələcək təhsildə
və xidmətdə onlara uğurlar arzulamışdır.  
    Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin rəisi,
polkovnik Məhəmməd Həsənov buraxılış
mərasimində iştirakına görə Ali Məclisin
Sədrinə liseyin kollektivi adından hörmət
və ehtiramlarını bildirərək demişdir: Ulu
öndərin əsasını qoyduğu ordu quruculuğu
siyasəti bu gün ölkəmizdə və onun Naxçıvan
Muxtar Respublikasında uğurla davam et-
dirilir. Görülən işlər sırasında ixtisaslı hərbçi
kadrların hazırlanması xüsusi yer tutur.
Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin yaran-

ması, keçdiyi inkişaf yolu və malik olduğu
müasir təlim-tədris bazası bunu bir daha
təsdiq edir. Hərbi liseyə qəbul olunmaq

Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey kursantlarının 
buraxılış mərasimi keçirilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin
22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
    Daşqın Hidayət oğlu Rəhimov Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi təyin edilsin.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası 
    Ali Məclisinin Sədri Vasif TALIBOV

    Naxçıvan şəhəri, 18 iyun 2019-cu il

D.H.Rəhimovun Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidmətinin rəisi təyin edilməsi haqqında 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Fərmanı

Ardı 2-ci səhifədə
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üçün müraciət edənlərin sayı ilbəil artır.
Liseydə muxtar respublika ilə yanaşı, ölkə -
mizin digər bölgələrindən olan gənclər də
təhsil alırlar. Cari dərs ilində kursantların
fiziki və mənəvi-psixoloji hazırlığı diqqətdə
saxlanılmış, onlar il ərzində keçirilən bey-
nəlxalq, ölkə və muxtar respublika səviyyəli
idman yarışlarında iştirak edərək layiqli
yerlər tutmuşlar. 
    Valideyn Sara Qurbanova çıxış edərək
demişdir: Bu gün bir valideyn kimi qürur
duyuram. Çünki övladım Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyi bitirərək ali hərbi məktəbə
qəbul olub. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev deyirdi ki, “Cəmiyyətdə hər bir peşə
lazımdır, hörmətlidir, cəmiyyət üçün
 faydalıdır. Ancaq Vətəni qorumaq peşəsi
bu peşələrin hamısından yüksəkdir. Özünü
bu peşəyə həsr edən hər bir Azərbaycan
gənci bütün gənclərdən qiymətlidir”. Bu
gün Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə
yüzlərlə gənc təhsil alır, milli və hərbi-
 vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunur.
Xoşbəxtəm ki, mənim övladım da bu şərəfli
peşəni seçib. Valideyn olaraq kursantlara
arzum budur ki, gələcəkdə Vətənin keşiyində
mərdliklə dayansınlar. İstər ali hərbi mək-
təblərdə təhsil aldıqları, istərsə də Silahlı

Qüvvələrdə xidmət etdikləri dövrdə göstərilən
etimadı şərəfli xidmətlə doğrultsunlar. Heydər
Əliyev adına Hərbi Lisey Ali Məclis Sədrinin
təşəbbüsü ilə yaranıb, diqqət və qayğısı ilə
əhatə olunub, inkişaf edərək mətinlik mək-
təbinə çevrilib. Liseydə övladlarımızın təhsili,
yaşayışı və vətənpərvər ruhda böyüdülməsi
üçün hərtərəfli şərait var. Göstərilən qayğı

bütün valideynlər tərəfindən razılıq və
 minnətdarlıqla qarşılanır. 
    Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin məzun
kursantı Kərim Ələkbərov çıxış edərək
 demişdir: “Bu gün biz kursantların həyatında
olduqca əlamətdardır. Çünki ümummilli
 liderimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan
Hərbi Liseyi bitirib Ali Hərbi Məktəbə qəbul

olmuşuq. Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə
aldığımız yüksək təhsil zabit arzumuzu real -
laşdırdı. Biz Azərbaycan ordusunun gələcək
zabitləriyik. Gələcəkdə doğma Azərbayca-
nımızın hansı guşəsində xidmət etməyimizdən
asılı olmayaraq, məzunu olduğumuz Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseyin adını yüksək
tutacaq, göstərilən etimadı doğruldacaq, Ali
Baş Komandanımızın əmrinə hər an hazır
olacağıq”. Məzun olan və təhsil alan kursantlar
adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlığını
bildirən Kərim Ələkbərov söz vermişdir ki,
qarşıdakı təhsil illərində göstərilən yüksək
etimadı doğruldacaqlar. 
    Sonra Ali Məclisin Sədri liseyin əlaçı
kursantlarına attestatları təqdim etmiş, zabit,
müəllim və kursantları mükafatlandırmışdır. 
    Kursant Ədib Əliyev təhsil ocağının
rəmzi kötüyünə xatirə birkasını vurmuşdur.
    Orkestrin müşayiəti ilə “Hərbi lisey marşı”
ifa edilmiş, şəxsi heyət təntənəli marşın
 sədaları altında nizami addımlarla tribunanın
önündən keçmişdir.
    Ali Məclisin Sədri ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin hərbi liseydəki büstü önündə
kursantlarla xatirə şəkli çəkdirmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

   18 iyun – Azərbaycan Respublika-
sında İnsan Hüquqları Günü müna-
sibətilə Naxçıvan şəhərindəki Gənclər
Mərkəzində muxtar respublikanın ali
və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin
tələbələri arasında bilik yarışı keçirilib. 

    Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisi Aparatı rəhbərinin müa-
vini, Qanunçuluq və hüquq-mühafizə
orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Cəlil
Rüstəmov açaraq bildirib ki, Azərbay-
canın dünyada müstəqil, hüquqi, demok -
ratik dövlət kimi tanınması, ölkədə insan
hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi
və müdafiəsi ümummilli lider Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
     Qeyd olunub ki, ümummilli lider
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanaraq
1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səs-
verməsi ilə qəbul edilmiş Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası ölkəmizdə
əsas insan hüquq və azadlıqlarının həyata
keçirilməsinə əsaslanan yeni dövlət qu-
ruculuğunun təməlini qoymuşdur.
     Ulu öndərimiz tərəfindən həyata keçi-
rilmiş hüquq islahatları Azərbaycanda de-
mokratik, hüquqi dövlət və vətəndaş cə-
miyyətinin möhkəmləndirilməsinə, insan
hüquq və azadlıqlarının səmərəli müda-
fiəsinə yönəlmiş yeni hüquq sisteminin
formalaşmasına zəmin yaratmışdır.
 Görkəmli dövlət xadiminin 1998-ci il
18 iyun tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair Döv-
lət Proqramı” ölkəmizdə bu sahədə görülən
işlərin səmərəliliyini daha da artırmışdır. 
    Vurğulanıb ki, bu gün Azərbaycanda
hüquqi dövlət quruculuğu və insan hü-
quqlarının müdafiəsi sahəsində səylərin
gücləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biri kimi müəyyən
edilmişdir. Ulu öndər  Heydər Əliyevin
siyasi xəttini uğurla davam etdirən Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən müd-
dətdə ölkəmizdə insan hüquq və azad-
lıqlarının qorunması sahəsində kompleks
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
    Diqqətə çatdırılıb ki, bu sahəyə qay-
ğının ifadəsi kimi ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 2007-ci il 18 iyun tarixli
“Azərbaycan Respublikasında İnsan Hü-
quqları Gününün təsis edilməsi haqqında”
Sərəncamına uyğun olaraq hər il iyunun
18-i ölkəmizdə “İnsan Hüquqları Günü”
kimi qeyd olunur və muxtar respublikada
da bununla bağlı  müxtəlif tədbirlər hə-
yata keçirilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Om-
budsman) Ülkər Bayramova çıxış
edərək bildirib ki, muxtar respublikada
insan hüquq və azadlıqları daim diqqət
mərkəzində saxlanılır, muxtar res-
publikanın sosial-iqtisadi və demok -
ratik inkişafına uyğun olaraq hüquq
institutlarının təkmilləşdirilməsinə,
insan hüquqlarının müdafiəsi mexa-

nizminin və ədalət mühakiməsinin sə-
mərəliliyinin artırılmasına, əhalinin key-
fiyyətli hüquqi yardımla təmin edilməsinə
xüsusi diqqət yetirilir. Ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin 2007-ci il 18 iyun tarixli
Sərəncamı insan hüquqlarına verilən
diqqətin bariz təzahürüdür. 
    Müvəkkil qeyd edib ki, bilik yarışının
keçirilməsində əsas məqsəd muxtar res-
publikada yaşayan gənclərin hüquq sa-
həsinə olan maraqlarının artırılması,
ölkə mizdə vətəndaş hüquq və azadlıq-
larının təbliği, gənclərin bu istiqamətdə
stimullaşdırılmasıdır. Bu yarışın təşkili
həm də Naxçıvanın muxtariyyətinin
tarixi və hüquqi aspektlərinin hərtərəfli
öyrənilməsinə, muxtar respublikada olan
istedad potensialının inkişafının stimul-
laşdırılmasına xidmət edir. 
    Ombudsman Ülkər Bayramova belə
tədbirlərin gənclərin hüquqi biliklərinin
artırılmasında mühüm rol oynayacağını
vurğulayaraq tələbələrə bilik yarışında
uğurlar arzulayıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənc lər Fondunun icraçı direktoru Cəbi
Quliyev çıxış edərək ümummilli lider
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu dövlət
gənclər siyasətinin ölkəmizdə olduğu
kimi, muxtar respublikamızda da uğurla
həyata keçirilməsindən danışıb. 
    İştirakçılar yarışın şərtləri barədə ət-
raflı məlumatlandırıldıqdan sonra bilik
yarışına start verilib. 
    İki turdan ibarət bilik yarışında tələ-
bələr komanda şəklində Azərbaycan
Respublikası və Naxçıvan Muxtar Res-
publikası konstitusiyaları, həmçinin mux-
tariyyətin tarixi və hüquqi aspektləri
üzrə biliklərini sınayıblar. 
    “Naxçıvan” Universitetinin “Aran”
komandası birinci, Naxçıvan Dövlət
Universitetinin “Qurtuluş” komandası
ikinci, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun
“Qılınc və qələm” komandası isə üçüncü
yerə layiq görülüb. 
     Orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələri
arasında isə Naxçıvan Dövlət Texniki Kol-
lecinin “Zirvə” komandası birinci, Naxçıvan
Tibb Kollecinin “İbn Sina” komandası
ikinci, Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Me-
lodiya” komandası üçüncü yeri tutub.
    Sonda qalib gəlmiş və fərqlənən ko-
mandalar Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkki-
linin fəxri fərmanları və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Gənclər Fondunun dip-
lomları ilə təltif olunublar.

- Pərviz HACILI

Muxtar respublikanın ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin
tələbələri arasında bilik yarışı keçirilib

    Azərbaycan Respublikasının Türkiyənin Qars
şəhərindəki Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə
15 İyun – Milli Qurtuluş Günü, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 95-ci ildönümü, Respublika Günü
və Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının
100 illik yubileyi münasibətilə Ərzurum şəhərində
təntənəli mərasim keçirilib. 
    Ərzurumun mərkəzində təşkil olunan mərasimdə
şəhərin rəhbər şəxsləri, burada fəaliyyət göstərən
Atatürk Universitetinin kollektivi, yerli ictimaiyyətin
tanınmış simaları, ətraf vilayətlərdən gələn qonaqlar,
qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya
vasitələrinin təmsilçiləri iştirak ediblər. 
     Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Qarsdakı Baş

konsulu Nuru Quliyev Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin tarixi və süqutundan, diplomatik orqan-
larımızın təsis edilməsi və keçdiyi yoldan, Naxçıvanın
muxtariyyət statusunun qazanılmasının əhəmiyyə-
tindən danışıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
xilaskarlıq missiyasından bəhs edən natiq diqqətə
çatdırıb ki, Milli Qurtuluş Günü Azərbaycanın
dövlətçilik tarixində yeni bir eranın başlanğıcıdır. 
    Açılışdan sonra “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının
möhtəşəm ifası iştirakçıların bayram ovqatını
daha da yüksəldib. 
    Sonra iki qardaş ölkəyə həsr edilmiş rəsm sər-
gisinə baxış olub. 

“Nuhçıxan” İnformasiya Agentliyi

Ərzurum şəhərində təntənəli mərasim olub

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Mikromaliyyə As-
sosiasiyası tərəfindən icra olunan “Qadınların
dayanıqlı inkişaf üçün səlahiyyətləndirilməsi”
adlı layihə çərçivəsində keçirilən “Öz biznesinə
başla və onu inkişaf etdir” növbəti təlimi yekun-
laşıb. Təlim Avropa İttifaqı və BMT-nin İnkişaf
Proqramı tərəfindən maliyyələşdirilən və icra
olunan “Genderə həssas dayanıqlı inkişaf məq-
sədlərinin həyata keçirilməsində vətəndaş cəmiy-
yətinin rolunun artırılması” adlı genişmiqyaslı
proqram əsasında keçirilib.  
    Naxçıvan şəhərində təşkil edilən üçgünlük
təlim zamanı   iştirakçılara pul vəsaitlərinin idarə
olunması, büdcə planlaşdırması, borc idarəetmə

üsulları, mövsümi xərclərin idarə edilməsi, qənaət
vərdişləri  və digər bacarıqlarla bağlı slayd vasitəsilə
geniş məlumat verilib. Diskussiya şəraitində ke-
çirilən təlimlərdə suallar cavablandırılıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədr müavini Aytən Məmmədova və Azərbaycan
Mikromaliyyə Assosiasiyasının layihə rəhbəri
Sevinc Rüstəmova təlimdə iştirak edən qadınları
təbrik edib, 16 təlim iştirakçısına sertifikatlar
təqdim olunub. İştirakçılar qadınlara göstərilən
qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədrinə minnətdarlıq ediblər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 

mətbuat xidməti

“Öz biznesinə başla və onu inkişaf etdir”
növbəti təlimi yekunlaşıb

    Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisinin Sədri yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiya tərəfindən dövlət ver-
gi orqanlarında vakant vəzifə-
lərin tutulması üçün 4 mart
2019-cu il tarixdə elan edilmiş
müsabiqənin test imtahanları
keçirilib.
    Vergi orqanlarına işə qəbul
olunmaq istəyən hər bir nami-
zədin hazırlığının, bilik səviy-
yəsinin, vergi orqanlarına yararlı
olmasının müəyyən edilməsi şəf-
faflıq və obyektivlik əsasında
aparılıb. Dövlət vergi orqanlarına
xidmətə qəbul “Dövlət vergi or-
qanlarında xidmət haqqında
Əsasnamə”nin, “Dövlət vergi
orqanlarına işə qəbul olunmaq
üçün namizədlərin müsabiqəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasna-
mə”nin və “Dövlət vergi orqan-
larına işə qəbulla əlaqədar sə-

nədlərin toplanması, yoxlanıl-
ması, müsabiqənin keçirilməsi,
ehtiyat kadrların formalaşdırıl-
ması və idarə edilməsi Qayda-
ları”nın tələblərinə müvafiq ola-
raq aparılıb.
    Test imtahanlarının keçiril-
məsində əsas məqsəd vergi or-
qanlarında kadr potensialının
gücləndirilməsi və ondan sə-
mərəli istifadə edilməsi, eləcə
də istedadlı gənclərin vergi xid-
mətinə işə cəlb olunmasından
ibarətdir. 
    Əvvəlcə namizədlərə slayd
vasitəsilə imtahan və test pro -
qramından istifadə qaydaları haq-
qında məlumat verilib. İmtahanda
qanunvericilik və ixtisas üzrə 90,
məntiqi təfəkkürün yoxlanılması
üzrə 10 sual olmaqla, ümumilikdə,
100 sual təqdim edilib, sualları
cavablandırmaq üçün namizədlərə
2 saat 30 dəqiqə vaxt verilib. 33

vakant vəzifənin tutulması üçün
qeydiyyatdan keçmiş 62 nami-
zəddən 54-ü test imtahanında iş-
tirak edib, 18 nəfər müvafiq keçid
balını (70 bal) toplayıb.
    Obyektivliyin və şəffaflığın
tam təmin edilməsi məqsədilə
imtahanın videoçəkilişi aparılıb.
İmtahan bitdikdən dərhal sonra
namizədlərə nəticəyə dair arayış
təqdim olunub. İmtahanda Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ver-
gilər Nazirliyinin əməkdaşları
müşahidəçi kimi iştirak ediblər.
    Nəticələr Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiyanın rəsmi internet
portalında (www.dqmk.nmr.az)
 yerləşdirilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın mətbuat xidməti

Növbəti test imtahanları başa çatıb
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    Onu da qeyd edək ki, sıxarsaq
hər qarışı şühəda fışqıracaq bu tor-
paqların yurddaşlarını milli varlığını
və ərazi bütövlüyünü qorumaq uğ-
runda eyni qəvi düşmənə qarşı mü-
barizə tarixi də birləşdirir. Bu gün
müasir türk şifahi və yazılı ədəbiy-
yatının ana mövzularından olan
1915-ci il Çanaqqala zəfəri, həmin
döyüşlərdə üç mindən artıq azər-
baycanlının da şəhadətə yetişməsi,
çağdaş Naxçıvan folklorunda əfsa-
nələşərək, bayatılaşaraq yaşayan Şərq
ordu komandanlığının 1919-cu ildə
Naxçıvanda erməni təcavüzkarlarına
qarşı mübarizədə yerli özünümüdafiə
qüvvələri ilə çiyin-çiyinə şücaətlə
vuruşması, xüsusilə türk generalı
Kazım Qarabəkir Paşanın Naxçıvanın
müdafiəsində hərbi və siyasi xid-
mətləri türkçülük tariximizə birgə
yazdırılan şanlı zəfər səhifələridir.
    Türk dünyasının iki böyük lideri –
Mustafa Kamal Atatürk və ulu öndər
Heydər Əliyevin türk xalqlarının
birlik və həmrəyliyi naminə tarixi
xidmətləri sayəsində türkçülük ide-
yasının əsas konsepsiyaları forma-
laşmış, ortaq tarixi-mənəvi dəyər-
lərimiz, siyasi-milli məramlarımız
birləşərək bir millətin iki dövləti
səviyyəsinə yüksəlmişdir. 
    Müstəqil Azərbaycanın ayrılmaz
tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikası iki ölkə arasındakı əla-
qələrin müasir müstəvidə inkişafında
mühüm rol oynayır. Muxtar respub-
lika ilə qardaş ölkə arasındakı hərbi
əməkdaşlıq isə bu əlaqələr arasında
ön sırada durur. 1997-ci ildən bu
günə qədər Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında 600-ə yaxın Türkiyə
hərbçisi xidmət keçib. Eyni zamanda
Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyi
bitirən 80-ə yaxın kursant Türkiyənin
ali hərbi məktəblərində təhsillərini
davam etdirib. Türkiyə Silahlı Qüv-
vələri Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında ordu quruculuğu istiqamə-
tində həyata keçirilən tədbirlərdə
dəstəyini əsirgəməyib, muxtar res-
publikadakı ordu, birləşmə və hissələrin
maddi-texniki təminatında təmənnasız
köməklik göstərib. 2013-cü ildən eti-
barən keçirilən, artıq ənənə halını
alan birgə döyüş təlimləri isə uğurlu
hərbi əməkdaşlığın unikal nümunə-
sinə çevrilib. Azərbaycan Respubli-
kası ilə Türkiyə Respublikası arasında
imzalanan hərbi əməkdaşlıq haqqında
sazişə əsasən iyunun 7-11-də Nax-
çıvanda keçirilən iki ölkənin silahlı
qüvvələrinin “Sarsılmaz qardaşlıq –
2019” birgə döyüş atışlı taktiki tə-
limləri bu ənənənin növbəti uğurlu
mərhələsi idi.
    İyunun 11-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun, Türkiyə Res-
publikasının Milli Müdafiə naziri
Hulusi Akarın və Azərbaycan Res-
publikasının Müdafiə naziri, general -
polkovnik Zakir Həsənovun izlə-
dikləri döyüş atışlı taktiki təlimi iri-
miqyaslılığı və mütəşəkkilliyi ilə
fərqləndi. Əlahiddə Ümumqoşun
Ordunun və Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının güc strukturlarının,
eləcə də Türkiyə Respublikası Silahlı
Qüvvələri bölmələrinin iştirakı ilə
keçirilən təlimə 5 minə yaxın şəxsi
heyət, 200-dən artıq tank və digər
zirehli texnika, 180-ə yaxın müxtəlif
çaplı raket və artilleriya qurğusu,
yaylım atəşli reaktiv sistemləri və
minaatan, 21 təyyarə, helikopter, pi-
lotsuz uçuş aparatı, silahlanmaya
yeni daxil edilmiş müxtəlif növ müasir

silah və texnika nümunələri, 30-dan
çox hava hücumundan müdafiə va-
sitəsi və 300-ə yaxın avtomobil tex-
nikası cəlb edilmişdi. Hazırlanmış
ssenariyə uyğun olaraq Türkiyə Res-
publikası Silahlı Qüvvələrinin təlimə
cəlb edilən heyəti ilə Naxçıvan Qar-
nizonu Qoşunlarının şəxsi heyəti
arasında bölmələrin birgə idarə edil-
məsində vahid prosedurların tətbiqinə
nail olundu, hədəflərin 85, maketlərin
90 faizindən çoxu məhv edildi.
     Təlimdə qərargahların müştərək
döyüş əməliyyatları planlarının hazır -
lanması, şəxsi heyətin peşəkarlıq sə-
viyyəsinin artırılması və birgə tapşı-
rıqları icra etmək vərdişlərinin inkişaf
etdirilməsi ilə Azərbaycan və Türkiyə
hərbi bölmələrinin qarşılıqlı fəaliy-
yətinin uğurlu koordinasiyasına nail
olundu. Qarşıya qoyulmuş tapşırıqların
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi,
şərti düşmən üzərində zəfər qazanıl-
ması hərbçilərimizin vətənpərvərlik
ruhu, yüksək döyüş qabiliyyəti, bir-
liyimiz, həmrəyliyimiz, strateji tərəf-

daşlığımız sayəsində istənilən qələbəni
qazanmaq əzmində olduğumuzu bütün
dünyaya göstərdi. Bu yalnız eyni soy-
kökünə malik, dini, dünyəvi təfəkkür
tərzi eyni olan xalqların, milli və
siyasi maraqları üst-üstə düşən iki
qardaş dövlətin ordularının birliyindən
yarana bilən bir uğur idi.
    Hərb tariximizə uğurları ilə düşən
“Sarsılmaz qardaşlıq – 2019” birgə
döyüş atışlı taktiki təlimləri aşağı-
dakı siyasi tarixi məqamları ilə də
müasir dövlətçilik tariximizə yazı-
lacaq hadisədir.
     – Bu təlimlər ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərli-
yinin 50 illiyinə təsadüf edirdi. Ulu
öndərin Azərbaycan xalqı və dövləti
qarşısındakı misilsiz və əvəzsiz  xid-
mətlərindən biri də Naxçıvandan baş-
ladığı ordu quruculuğudur. Ötən əsrin
yetmişinci illərində əsası qoyulan,
müstəqilliyimizin ilk illərində ulu
 öndərin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda
yenidən bərpa olunan ordu quruculuğu
sayəsində ötən müddətdə silahlı qüv-
vələrimizin Naxçıvanda yerləşən hərbi
birləşmələri böyük inkişaf yolu ke-
çərək daha da təkmilləşdi. Həyata
keçirilən ordu quruculuğu prosesi nə-
ticəsində 2013-cü ilin dekabrında
muxtar respublikada 5-ci Ordu Kor-
pusunun bazasında Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordu yaradıldı. Ötən dövr ər-
zində Əlahiddə Ümumqoşun Ordu
müxtəlif təyinatlı müasir döyüş tex-
nikaları ilə təmin olundu, şəxsi heyətin
sayı dəfələrlə artırıldı. Güclü maddi-
texniki baza muxtar respublikamızın
quru sərhədləri ilə bərabər, hava mə-
kanının da mükəmməl mühafizəsinin
təmin edilməsinə şərait yaratdı.
    – Birgə hərbi təlim Azəbaycan
xalqının və dövlətinin həyatında
xilaskar lıq və dönüş günü olan 15
İyun – Milli Qurtuluş Günü ərə-

fəsində keçirilirdi. Ulu öndərimizin
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
məhv olmaqdan əbədi bərqərar yo-
luna çıxardığı Milli Qurtuluş Tari-
ximiz isə ölkənin hərbi qüdrətinin
gücləndirilməsi, Naxçıvanın çox-
cəhətli intibah yoluna qədəm qoy-
ması, Türkiyə ilə müttəfiqliyin yeni
müstəvidə inkişafı ilə də xarakterizə
olunur.
     – Birgə hərbi təlim ölkəmizin
müstəqilliyi və suverenliyinin möh-
kəmlənməsi və regionumuzda da-
vamlı sülhə nail olmaq istiqamətində

fəaliyyət göstərən Azərbaycan dip-
lomatiyasının 100 illiyi kimi tarixi
əlamətdar dövrə təsadüf etməsi ilə
də səciyyələnir. Onu da qeyd edək
ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin
xarici siyasətində Türkiyə ilə əmək-
daşlıq ilk sıralarda yer alır. Azərbay-
can-Türkiyə əlaqələrinin əsası məhz
xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respub-
likasına rəhbərliyi dövründə qoyul-
muşdur. Ötən dövrdə ölkə Preziden-
tlərinin məqsədyönlü fəaliyyətləri ilə
strateji tərəfdaşlığımız daha da möh-
kəmlənmişdir.  Prezident İlham Əliyevin
2016-cı il 15 iyul tarixdə Türkiyədə
dövlət çevrilişinə cəhd zamanı Türkiyə
xalqı və dövlətinin müdafiəçisi kimi
qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməsi,
sentyabrın 15-də Azərbaycanda Bakı
şəhərinin azad edilməsinin 100 illiyi
münasibətilə keçirilən paradda iki
ölkə nin dövlət başçılarının və silahlı
qüvvələrinin iştirakı bunu real şəkildə
təsdiq edir. Naxçıvanda keçirilən “Sar-
sılmaz qardaşlıq – 2019” birgə döyüş

atışlı taktiki təlimləri isə ölkələrarası
müttəfiqliyin, qardaşlığın, sədaqətin
sarsılmazlığının növbəti siyasi təza-
hürü, rəmzidir.
     Bütün bu sadaladıqlarımızdan da
göründüyü kimi, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Azərbaycan-Türkiyə
əməkdaşlığında, strateji tərəfdaşlı-
ğında əsas əlaqələndirici mərkəz
funksiyasını bütün siyasi tərəfləri ilə
uğurla yerinə yetirir. Bu mənada,
birgə təlimlərin məhz Naxçıvanda,
muxtariyyətin 95 illik yubileyinin
qeyd olunduğu ildə keçirilməsi də
mühüm siyasi mahiyyət kəsb edir.
Bu təlimlər göstərdi ki, qardaş Türkiyə
95 il əvvəl Moskva və Qars müqavi-
lələri ilə Naxçıvanın muxtariyyət sta-
tusunun qazanılmasında, bununla da
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
toxunulmazlığında, naxçıvanlıların
siyasi iradəsinin qələbə çalmasında
müstəsna rol oynadığı kimi, bu gün
də, gələcəkdə də Naxçıvanın yanın-
dadır, Azərbaycanın müstəqilliyinin,
haqq işinin müdafiəçisidir.
    Yuxarıda sadaladığımız mühüm
siyasi amillər birgə döyüş təliminin
uğurla keçirilməsinə zəmin yaradan
başlıca səbəblərdir. Hulusi Akar tə-
limi belə qiymətləndirmişdir:“Re-
gional təhdidlərin artdığı bir dövrdə
ölkələrimizin və xalqlarımızın təh-
lükəsizliyini təmin etməyin yolu güclü

və mübariz orduya sahib olmaqdan
keçir. Güclü ordu üçünsə müasir
silah və texnika, həmçinin peşəkar
hərbçilər lazımdır. Peşəkar hərbçi-
lərin yetişdirilməsinin ən optimal
yolu təlimlərin keçirilməsidir. Tə-
limlərdə əsgər və zabitlərin ərazi
və hava şərtləri ilə tanış olması dö-
yüşə hazırlığı baxımından çox əhə-
miyyətlidir. Çünki şəxsi heyət döyüş
həmlələrini təlimlərdə öyrənir. Xü-
susilə müştərək və birləşmiş təlimlər
bir-birimizi tanımamıza, çiyin-çiyinə
mübarizə aparmağımıza böyük dəs-
tək verir. Dostluq və birgə əməkdaşlıq
çərçivəsində icra etdiyimiz “Sarsıl-
maz qardaşlıq – 2019” təliminin
layiqli şəkildə məqsədinə çatdığını
və böyük müvəffəqiyyətlə yerinə ye-
tirildiyinin şahidi olduq”.
    Bu təlim muxtar respublikada
ordu, birləşmə və hissələrin döyüş
qabiliyyəti və maddi-texniki baza-
sının gücləndirilməsi istiqamətində
görülən işləri şərhsiz və izahsız bir
daha göstərdi. Türkiyə Respublika-
sının Milli Müdafiə naziri Hulusi
Akarın rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətinin Əlahiddə Ümumqoşun Or-
dunun “N” hərbi hissəsindəki  Təlim-
Tədris Mərkəzi,“N” hərbi hissənin
əsgər yeməkxanası ilə tanışlığı, Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseydə olmaları
onlarda bu barədə kifayət qədər zən-
gin təəssürat yaratdı. Türkiyə Res-
publikasının Milli Müdafiə naziri
Hulusi Akar və Azərbaycan Res-
publikasının Müdafiə naziri, general -

polkovnik Zakir Həsənovun da işti-
rakı ilə Kəngərli rayonunun Qıvraq
qəsəbəsindəki hərbi hissədə zabit-
gizir ailələri üçün yeni yaşayış bi-
nasının istifadəyə verilməsi hərbi
qulluqçuların mənzil-məişət şərai-
tinin yaxşılaşdırılmasının əyani gös-
təricisidir. Azərbaycan Respubli-
kasının Müdafiə naziri, general-
polkovnik Zakir Həsənov da bura-
dakı çıxışında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
rəhbərliyi ilə muxtar respublikada
ordu quruculuğu sahəsində mühüm
işlər görüldüyünü vurğulamışdır. 
    Təlimdəki yüksək döyüş hazırlığı
və müasir silahlanma da ordu qurucu -
luğu prosesinin yalnız hərbi paraddakı
nizami keçiddən ibarət olmadığını,
muxtar respublikada kifayət qədər
peşəkar hərbçi kadrların yetişdiyini
göstərdi. Ən əsası isə ordudakı yüksək
vətənpərvərlik əzmini, ruh yüksək-
liyini sərgilədi. Naxçıvan Muxtar

Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbov əsgər və zabitləri,
tədbir iştirakçılarını Azərbaycan və
Türkiyə silahlı qüvvələrinin birgə
təlimlərinin uğurla başa çatması mü-
nasibətilə təbrik edərək demişdir:
“Ordu quruculuğu tədbirləri sıra-
sında hərbi təlimlərin əhəmiyyəti
böyükdür. Çünki təlimlər əsgər və
zabitlərdə hərbi vərdişləri forma-
laşdırır, onların döyüş hazırlığını
artırır. Türkiyə dövlətinin qurucusu
Mustafa Kamal Atatürk deyirdi ki,
“Hər hansı bir ordunun dəyəri
onun əsgər və komandan heyətinin
dəyəri ilə ölçülür”. Azərbaycan-
Türkiyə birgə hərbi təlimində qarşıya
qoyulmuş tapşırıqların uğurla yerinə
yetirilməsi bir daha əminlik yaratdı
ki, təlimə cəlb olunmuş şəxsi he-
yətlərdə yüksək döyüş hazırlığı var-
dır... Ordunun gücünü və döyüş
qabiliyyətini yalnız maddi-texniki
baza və silah təminatı deyil, həm
də şəxsi heyətin vətənpərvərliyi və
birliyi artırır. O ordu güclüdür ki,
onun əsgər və zabitlərində vətən-
pərvərlik və birlik olsun. Keçirilən
təlimdən çıxan nəticə də ondan iba-
rətdir ki, bir millətin, iki dövlətin
silahlı qüvvələrində yüksək vətən-
pərvərlik və birlik vardır”.
    Hərbçilərimiz bu təlimdə sanki
düşmənlə ölüm-dirim mübarizəsinə
girərək halal torpaqlarımıza göz di-
kəcək xainlərin külünü göyə sovura
biləcəklərini sübut etdilər. Onların
əllərindəki ən müasir, odsaçan si-
lahlar yox, düşmənə qarşı gözlərin-
dəki qəzəb və kin vulkanı daha dəh-
şətli, qəlblərindəki qələbə əzmi daha
güclüdür! Bugünkü igid əsgər öv-
ladlarımız ötən əsrin 90-cı illərinin
əvvəllərində – Naxçıvanın ürəyinin
Sədərəkdə döyündüyü zamanlar –
əliyalın, amma bir o qədər də məğrur
və cəsur şəkildə canı ilə düşmənə
sipər olub Vətən torpaqlarını müdafiə
edənlərin şərəfli xələfləridirlər. Onlar
Aprel zəfəri və Günnüt qələbəsindən
ilham alan müzəffər ordumuzun əs-
gərləridirlər! Bax, Kəngərli rayo-
nunun Qıvraq qəsəbəsindəki hərbi
hissədə zabit-gizir ailələri üçün yeni
yaşayış binası istifadəyə verilən za-
man muxtar respublika rəhbərinin
sevgi, qayğı və nəvaziş dolu təbəs-
sümü, qardaş ölkənin Milli Müdafiə
nazirinin sığalı ilə fərəhlənən, bap-
balaca ürəyində böyüdükcə böyü-
yəcək Vətən eşqi ilə sabahın məşhur
sərkərdəsi, generalı olacaq o hərbçi
oğlunun gözlərindəki qürurdan boy-
lanır sabahkı zəfər sevincimiz!
    Təlim kadrlarında Azərbaycan və
Türkiyə respublikalarının dövlət bay-
raqlarının “SU-25” hücum təyyarə-
lərinin və vertolyotların müşayiəti
ilə döyüş meydanında nümayiş olun-
duğu anı təkrar-təkrar izləyirəm. Hər
birimizə “Üçrəngli bayrağınla  məsud
yaşa!” qürurunu yaşadan o möhtəşəm
anlardan insanın köksü qabarır:

Tarixim, şərəfim, şeirim, hər şeyim:
Yer üzündə yer bəyən!
Harda dalğalanmaq istəsən,
Söylə, səni oraya sancayım!

Müstəqilliyimizin və müttəfiqliyimizin
zəfərlərə aparan sarsılmazlığı

    Eyni tarixi köklərə, ortaq milli, dini və mənəvi dəyərlərə malik
Azərbaycan və Türkiyə tarixi bağlılığında Odlar yurdu Azərbaycanın
Şərqə doğan Günəşi – qədim və ulu diyarımız Naxçıvanın öz yeri
var. Bu, Naxçıvanın strateji-coğrafi mövqeyində, özünəməxsus
dövlətçilik tarixindəki Türkiyə ilə qardaşlıq münasibətlərində
özünü ehtiva edir. Bu, türk-islam dünyasının elmi və ictimai
fikrinin inkişafına böyük töhfələr vermiş görkəmli mütəfəkkir
Nemətullah Naxçıvani, Türkiyə türkcəsinin və Azərbaycan türk-
cəsinin yeganə ortaq böyük şairi, ömrünün sonunadək türkçülük,
turançılıq ideologiyasına sadiq qalan böyük Cavid əfəndi, türk
rəssamlıq sənətini Avropada tanıdan İbrahim Səfi irsi kimi
çoxcəhətli zəngin mənəvi bağlarda öz əksini tapmaqdadır.

     Dünya mediasında müzakirə mövzusuna çevrilən, Ermənistanda böyük
təlaş və təşviş yaradan bu təlim iki dövlətin bir millət, bir ordu olduğunda
nələr edə biləcəyini göstərdi! Göstərdi ki, qardaş türk xalqı ilə dinimiz,
dilimiz bir olduğu kimi, andımız,  niyyətimiz, hədəfimiz və bu hədəfə
çatmaq üçün milli iradəmiz də, gücümüz də birdir! Bu güc və iradə sar-
sılmazdır! Bax elə o təlim kadrlarından boylanan Ağrıdağın ağırlığı,
əzəməti, Haçadağın eyni kökdən ucaldığı üçün tarixə meydan oxuya
bilən qoşa zirvəsi qədər!..

- Mehriban SULTAN

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti
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Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
Baş redaktor:

MEHRİBAN SULTANOVA

    Avstriyanın paytaxtı Vya-
nada uşaqlar arasında dünyanın
ən böyük futbol yarışı – “Cham-
pions trophy – 2019” turnirinin
final mərhələsinin oyunları ke-
çirilib. 128 ölkənin seçmə he-
yətinin gərgin mübarizəsi
3 mərhələdə davam edib və
futbolçular 3 gün ərzində ən
güclünü müəyyənləşdirməyə çalışıblar. 
    Keçirilən turnirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi və Futbol Federasiyasının
təşkilatçılığı ilə “Araz-Naxçıvan”ın Şərur bölməsinin
iki futbolçusu – Kənan Hüseynəliyev və Murad Quliyev
də iştirak ediblər. 
    Qeyd edək ki, futbolçularımız qrup mərhələsində
dünyanın bir çox tanınmış klublarına – “Atletiko” (İs-
paniya), “Yuventus” (İtaliya), “Sanderland” (İngiltərə),
“Salsburq” (Avstriya), “Münhen”ə (Almaniya) qarşı
meydana çıxıblar. 

    Naxçıvan Muxtar
Respublika Stadionu-
nun iclas zalında Nax-
çıvan Muxtar Respub-
likası Futbol Federa-
siyasının növbəti yı-
ğıncağı keçirilib.
    Yığıncaqda şəhər
və rayonlarda fəaliyyət
göstərən uşaq futbolu üzrə məşqçilər
iştirak ediblər.
     İclası giriş sözü ilə açan Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının Gənclər və İdman
naziri, Futbol Federasiyasının sədri Azad
Cabbarov bildirib ki, bu gün Naxçıvanda
futbolun inkişafı, kütləvi hal alması üçün
hər bir imkan yaradılıb. Məşqçi-müəllimlər,
eləcə də bu sahə ilə yaxından maraqlananlar
bundan səmərəli istifadə etməlidirlər. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin tapşırıqlarının icrası nəticəsində
muxtar respublikanın Gənclər və İdman
Nazirliyi tərəfindən rayon və kəndlərimizdə
stadionlar yenidən qurularaq uşaq, yeni-
yetmə və gənclərin ixtiyarına verilib. Bu,
idmana, idmançılara göstərilən dövlət qay-
ğısının bariz nümunəsidir. Stadionların ye-
nidən bərpası uşaq və yeniyetmələrin, gənc -

lərin asudə vaxtlarının
səmərəli təşkil olun-
masında müstəsna rol
oynayır. Eyni zaman-
da bu stadionlarda ke-
çirilən yarışlar, turnir-
lər istedadlı gənc lərin
üzə çıxarılmasına şə-
rait yaradır. 

    Vurğulanıb ki, muxtar respublikanın
şəhər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı,
kəndlərində də idman obyektlərinin ti-
kilməsi, mövcud obyektlərin yenidən qu-
rulması artıq ənənə halını alıb. 
    Sonra məşqçilərin fikirləri dinlənilib,
müzakirələr aparılıb.
     Müzakirələrə yekun vuran Azad Cab-
barov qeyd edib ki, qarşıdakı mövsümdən
etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında
futbol üzrə uşaq liqaları təşkil olunacaq.
Dünya praktikasında olduğu kimi, liqalar-
dakı oyunlar 10-14 yaşlı futbolçular arasında
keçiriləcək. Komandaların heyətində iste-
dadlı futbolçular seçiləcək və onlar muxtar
respublikanı yığma komanda halında ölkə
və beynəlxalq yarışlarda təmsil edəcəklər.
Qarşıdakı günlərdə artıq liqaların əsasna-
məsi, oyun qrafikləri hazırlanacaq. 

    Federasiya sədri uşaq liqalarına nəzarəti
məşqçi Sakit Rzayevə həvalə edib. Ha-
kimlər Komitəsinin də yeni tərkibi müəy-
yənləşib və komitənin sədri Elmar Rzayev
seçilib. 
    Bildirilib ki, növbəti aydan etibarən
hakimlərin məşqlərinə start veriləcək və
məşqləri Bakıdan dəvət olunacaq təcrübəli
hakimlər aparacaqlar. Eyni zamanda ha-
kimlərimiz növbəti mövsümdən etibarən
ölkə birinciliklərində oyunlara təyinat al-
maları üçün seminarlara göndəriləcəklər. 
     Azad Cabbarov vurğulayıb ki, növbəti
ayda federasiyanın yeni yığıncağı təşkil
olunacaq və komandaların məşqləri baş-
layacaq. Məşqçilərin təcrübələrini artırmaq
məqsədilə Azərbaycanın tanınmış futbol
mütəxəssisləri Naxçıvana dəvət olunacaq,
seminarlar, kurslar təşkil ediləcək. Həmçinin
gənc məşqçilər təcrübə keçmək üçün digər
klubların təlim-məşqlərinə də qatılacaqlar.  
    Sonda Futbol Federasiyasının sədri
muxtar respublikada idmana və idmançılara
göstərilən diqqət və qayğıya görə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
 Sədrinə minnətdarlıq edərək bildirib ki,
federasiya bundan sonrakı fəaliyyətini
günün tələbləri səviyyəsində quracaq.

    Son illər idmanın inkişafı istiqamə-
tində görülən işlər, həyata keçirilən təd-
birlər nəticəsində bu gün Naxçıvanda
idmançılar öz bacarıqları, əldə etdikləri
nailiyyətləri ilə seçilirlər. İdmanın küt-
ləviliyinin təmin edilməsi məqsədilə
muxtar respublikanın şəhər və rayon-
larında yeni idman zalları, olimpiya id-
man kompleksləri, digər obyektlər tikilib
və ya əsaslı təmir olunaraq idmançıların
ixtiyarına verilib.
    Bu gün muxtar respublikamızda id-
mana və idmançılara göstərilən diqqət
və qayğının nəticəsi olaraq Azərbaycanda, eləcə də dünya
miqyasında böyük titul və uğurlar qazanan Naxçıvan idman
məktəbinin yetirməsi, eyni zamanda muxtar respublikanın
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşı Əli Əsgərovla həm-
söhbət olduq.
    – Pouerliftinq Bench-Press idman növü ilə nə vaxtdan
məşğulsunuz və bu sahəyə maraq sizdə necə yaranıb?
    – İdmana uşaqlıqdan çox böyük həvəsim var idi. Əvvəlcə
güləşlə, daha sonra sambo və cüdo ilə məşğul olmağa
başladım. Bununla yanaşı, paralel olaraq fiziki gücü artırmaq
üçün məşqlər də edirdim. Məşqçim Səməd Bağırov mənim
fiziki gücümün Pouerliftinq Bench-Press idman növü üçün
uyğun olduğunu gördü və mən onun məsləhəti ilə bu sahəyə
yönəldim. İlk vaxtlarda  çətinliklərimin olmasına baxmayaraq,
ciddi hazırlaşdım, 2002-ci ildə muxtar respublikada keçirilən
yarışa qatıldım və fəxri pillənin ən yüksək zirvəsinə layiq
görüldüm. Bu da gələcəkdə öz üzərimdə daha əzmlə çalış-
mağım üçün stimul oldu.
    – Əli, sizi peşəkar bir idmançı kimi tanıyırıq. Eyni za-
manda siz muxtar respublikamızda əcnəbilərin hüquq və
azadlıqlarının qarantına çevrilən Dövlət Miqrasiya Xid-
mətinin əməkdaşısınız. Bu sahəyə gəlişiniz barədə məlumat
vermənizi istərdim. 
    – Kiçik yaşlarımdan insanların hüquq və azadlıqlarının
qorunmasına xidmət etmək mənim ən böyük arzum və
istəyim idi. Məşğul olduğum idman növündə uğurlar qa-
zandıqca məndə olan bu istək daha da artdı, Dövlət Miqrasiya
Xidmətində əmək fəaliyyətinə başladım. Burada çalışdığım
illərdə idmana göstərilən qayğını görəndə ikiqat sevindim.
Çünki artıq istədiyim işlə, həm də idmanla eyni zamanda
məşğul ola biləcəkdim.
    – Əlbəttə ki, sizin kimi idman sahəsində böyük uğurlara
imza atan əməkdaşın olması Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
bütün kollektivi üçün qürur hissidir. 
    – Xidmətin kollektivinin mənə göstərdiyi diqqəti xüsusi
vurğulamalıyam. Çünki hər bir idmançını yeni nailiyyətlərə
aparan yol ona göstərilən diqqət və inamdan keçir. Kollek-
tivimizin mənə inamını daim hiss edirəm. Hər dəfə yarışa
gedəndə əməkdaşlar mənə inandıqlarını, böyük ümidlər
bəslədiklərini deyirlər. Bu səbəbdən də məsuliyyətim daha
da artır. Yarışlarda uğur qazananda ilk olaraq onlara xəbər
edirəm. Hər uğur qazandığımda xidmətin şəxsi heyəti qar-

şısında təşəkkür elan edilərək qiymətli hədiyyələrlə
mükafatlandırılıram. Mənə göstərilən bu diqqət
yeni uğurlara imza atmaq üçün stimuldur.

– İdmanla uzun müddətdir ki, məşğulsunuz.
Bu illər ərzində, yəqin ki, uğurlarınız da az
 olmayıb... 

– Bəli, hər bir idmançının arzusudur ki, yüksək
nailiyyətlər və titullar qazansın. Artıq qarşıma qoy-
duğum məqsədin bir hissəsini həyata keçirməyi ba-
carmışam. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, 2002-ci
ildə muxtar respublikada ilk çempionluğumu qa-
zandım. Bu uğur karyeramın başlanğıcı oldu.
2010-cu ildə Bakı şəhərində keçirilən Dünya Ku-

bokunda III yerə layiq görüldüm. 2013-cü il isə mənim
üçün daha da uğurlu oldu. Belə ki, ilk dəfə paytaxt
şəhərimizdə keçirilən Avropa çempionatında fəxri kürsünün
ən yüksək pilləsinə qalxaraq qızıl medalın sahibi oldum.
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman
Nazirliyi tərəfindən mənə “İdman ustası” adı verilib. Artıq
8 qat Azərbaycan çempionuyam. 
    Uğurlardan söz düşmüşkən, bir yarışımı xüsusi vurğulamaq
istəyirəm. 2005-ci ildə Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində
keçirilən yarışda dünya ikincisi oldum və bu yarış idman
həyatımda silinməz iz buraxdı. Çünki həmin dünya çempionu
olan rəqibimlə eyni çəkini qaldırmağımıza baxmayaraq, öz
çəkimə görə ikinci yerə layiq görüldüm.  Mən yalnız çəki
fərqim rəqibimdən nisbətən ağır olduğuna görə dünya
ikincisi oldum. 29 may-1 iyun 2019-cu il tarixlərdə isə
Xırdalan şəhərində yerləşən “Zirvə” İdman Klubunda
ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı
ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq turnirdə iştirak etdim.
Azərbaycan, Türkiyə, İran və Gürcüstan komandalarının
iştirak etdiyi turnir çox gərgin və çətin keçdi. Lakin buna
baxmayaraq, əzmkarlıq göstərib həmin yarışın qalibi kimi
qızıl medalın sahibi oldum.
    – Bəs bundan sonra istər ölkə daxilində, istərsə də bey-
nəlxalq arenada hansı yarışlarda iştirakınız gözlənilir?
    – Bu ilin sentyabr ayında Bakı şəhərində ölkə birinciliyi
keçiriləcək. Noyabr ayında isə Finlandiyada dünya çempionatı
olacaq. İstər ölkə daxilində, istərsə də beynəlxalq arenada
keçirilən yarışlara məsuliyyətlə çalışıram. Düzdür, beynəlxalq
yarışın nüfuzu daha çoxdur. Ancaq düşünürəm ki, hər bir
idmançı qarşıda gözlənilən yarışlara eyni ciddiyyətlə hazır -
laşmalıdır. Hədəflərim böyük olsa da, düşünürəm ki,
əlçatmaz deyil. Hazırda məni dünya çempionluğundan bir
addım ayırır. Əminliklə deyə bilərəm ki, bu gün dünya
çempionu adını qazanmaq üçün həm fəaliyyət göstərdiyim
Dövlət Miqrasiya Xidməti, həm də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən bütün im-
kanlar yaradılıb. Ən böyük arzum Azərbaycanımızın
bayrağını beynəlxalq arenada qaldırmaq, Dövlət Himnimizi
orada səsləndirməkdir!
    – Biz də bundan sonra həm iş fəaliyyətinizdə, həm də
idman həyatınızda sizə uğurlar diləyirik.

    İyunun 17-də
Naxçıvan şəhər çi-
mərliyində növbəti
mövsümün başlan-
ması münasibətilə
tədbir keçirilib. 
    Tədbirdə Naxçı-
van Muxtar Respub-
likasının Gənclər və
İdman naziri Azad Cabbarov çıxış edərək bildirib ki, muxtar
respublikamızda bütün sahələrdə insanların rahatlığının təmin
edilməsi üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Çimərlik is-
tirahət zonasında da su və digər idman növləri üzrə yarışların,
eləcə də gənclərin iştirakı ilə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi
üçün hər cür şərait yaradılıb. Həmçinin çimərlikdə istirahət
edənlərin istifadəsinə skuter, pedallı qayıq verilib. Burada
futbol və voleybol meydançaları da yaradılıb. Bu da isti yay
günlərində sakinlərin və diyarımıza üz tutan qonaqların isti-
rahətlərinin səmərəli təşkilinə imkan verəcəkdir. 
    Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirsənani
Seyidov çıxışında qeyd edib ki, bu gün Naxçıvan şəhərində
insanların sağlamlıqlarının qorunması və istirahətinin səmərəli
təşkili diqqət mərkəzində saxlanılır. 2014-cü ildə istifadəyə
verilən Naxçıvan şəhər çimərliyi də bu sahədə həyata keçirilən
tədbirlərin davamı kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yeni
mövsümə başlayan çimərlikdə yüksək səviyyəli istirahət şə-
raitinin yaradılması və xidmətin təşkili insanların mənalı isti-
rahətini daha da rəngarəng edəcək. 
    Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Mülki Müdafiə Alayının komandiri, polkovnik-
leytenant Azadil Hüseynov yeni mövsümdə Naxçıvan şəhər
çimərliyində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verib,
burada göstəriləcək təhlükəsizlik xidmətlərindən danışıb.
    Məlumat üçün bildirək ki, yeni mövsümə başlayan çimərlikdə
istirahət və xidmət üçün 38 çətir, 4 duş kabinəsi quraşdırılıb,
120 yerlik paltarsaxlama və 2 soyunub-geyinmə yeri hazırlanıb,
restoran və digər xidmət sahələri də fəaliyyət göstərir. Burada
təhlükəsizlik tədbirləri də diqqətdə saxlanılır, müşahidə qülləsi
yaradılıb, ərazidə xəbərdaredici və məlumatlandırıcı lövhələr
vurulub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin struktur qurumlarının
7 nəfərdən ibarət dalğıc heyəti ərazidə xidmət göstərir. 
     İstirahət zonasının ümumi sahəsi 10 min kvadratmetrdir.
Burada böyüklər və uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş iki çimərlik
sahəsi var. Uşaqlar üçün çimərliyin uzunluğu 60, eni 35, dərinliyi
isə 3 metrdir. Böyüklər üçün çimərliyin uzunluğu 350, eni 55,
dərinliyi isə 4-14 metrdir. Suyun üzərində çimərlik sərhədinin
qurtardığını bildirən qadağanedici nişanlar qoyulub.
    Onu da qeyd edək ki, çimərlik hər gün axşam saat 2000-dək
açıq olacaq. Naxçıvan şəhərindən çimərliyə və əks-istiqamətə
avtobus xidməti də fəaliyyət göstərəcək.

    Muxtar respublikamızda insanların mənalı istirahətinin
təmini istiqamətində lazımi tədbirlər görülür, yeni-yeni
istirahət və əyləncə mərkəzləri qurularaq sakinlərin istifadəsinə
verilir. 2014-cü ilin iyul ayında Naxçıvan şəhərində çimərliyin
fəaliyyətə başlaması insanların doğma diyarımızda bu
istirahət növündən yararlanmasına imkan yaradır.


