
1112 iyun 2018-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Dillər Universiteti
 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “əlavə ali (orta) ixtisas 

almaq haqqında” əsasnaməsinə uyğun olaraq əvvəl pedaqoji ali təhsil 
almış mütəxəssislər üçün “Xarici dil müəllimliyi” (ingilis, alman 

və fransız dilləri) ixtisası üzrə qısaldılmış təhsil proqramı əsasında 
bakalavr pilləsinə tələbə qəbulu elan edir

 Təhsil forması: əyanidir.
– Təhsil müddəti 3 ildir. 
– Təhsil ödənişlidir.
– Dərslər müvafiq tədris ilində sentyabrın 15-dən başlanır.
– Sənədlər 2018-ci il avqust ayının 20-dək qəbul edilir.
 Ünvan: Təbriz küçəsi 81, III korpus, 308-ci otaq.
– Məzunlara aldıqları ixtisaslar üzrə “Bakalavr” ali təhsil dərəcəsi verilir.

 Qəbul olmaq istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– rektorun adına ərizə;
– əvvəlki ali pedaqoji təhsil haqqında diplomun surəti;
– diploma əlavənin surəti;
– əmək kitabçasından çıxarış;
– şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
– 3x4 sm ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil;
– sağlamlıq haqqında arayış.
 Əlaqə telefonu: 012 564-22-48.

REKTORLUQ

Azərbaycan Dillər Universiteti
 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “əlavə ali (orta) 

 ixtisas almaq haqqında” əsasnaməsinə uyğun müxtəlif ixtisaslar üzrə 
(universitetdə mövcud olan bütün ixtisaslar üzrə) təkrar ali təhsil almaq 

üçün bakalavr pilləsinə tələbə qəbulu elan edir
 Təhsil forması: əyanidir.
– Təhsil müddəti 4 ildir.
– Təhsil ödənişlidir.
– Dərslər müvafiq tədris ilində sentyabrın 15-dən başlanır.
– Sənədlər 2018-ci il avqust ayının 20-dək qəbul edilir.
 Ünvan: Təbriz küçəsi 81, III korpus, 308-ci otaq.
– Məzunlara aldıqları ixtisaslar üzrə “Bakalavr” ali təhsil dərəcəsi verilir.

 Qəbul olmaq istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– rektorun adına ərizə;
– əvvəlki ali pedaqoji təhsil haqqında diplomun surəti;
– diploma əlavənin surəti;
– əmək kitabçasından çıxarış;
– şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
– 3x4 sm ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil;
– sağlamlıq haqqında arayış.
Əlaqə telefonu: 012 564-22-48.

REKTORLUQ

Azərbaycan Dillər Universitetinin
Əlavə təhsil fakültəsi 2018-2019-cu tədris ilində aşağıdakı ixtisaslar üzrə  

Yenidənhazırlanma şöbəsinə dinləyici qəbulu
E L A N   E D İ R

İngilis dili-tərcümə, alman dili – tərcümə, fransız dili-tərcümə, filologiya (ingilis dili və 
ədəbiyyatı, alman dili və ədəbiyyatı, fransız dili və ədəbiyyatı, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
ixtisasları üzrə) fakültəsini bitirən mütəxəssislər üçün – pedaqoji ixtisas

Təhsil forması: əyanidir.
Təhsil ödənişlidir.
Sənədlər 2018-ci il avqust ayının 20-dək qəbul edilir.
Ünvan: Təbriz küçəsi 81, III korpus, 308-ci otaq.
– Təhsil müddəti 10 aydır.
– Dərslər sentyabrın 15-dən başlanır.
– Fakültənin məzunlarına aldıqları ixtisaslar üzrə işləmək hüququ verən vahid formalı dövlət 

sənədi (diplom) verilir.
Fakültəyə qəbul olmaq istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– rektorun adına ərizə;
– diplomun surəti;
– diploma əlavənin surəti;
– əmək kitabçasının surəti (işləyənlər üçün);
– 3x4 sm. ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil;
– şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
– sağlamlıq haqqında arayış.
Əlavə məlumat üçün hər gün (şənbə və bazar günlərindən başqa) saat 10.00-dan 16.00-dək 

göstərilən ünvana müraciət etmək olar.

Əlaqə telefonu: 012 564-22-48.

REKTORLUQ 

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən 
2018-ci il fevralın 14-ü və martın 1-də www.
sdf.gov.az və www.tender.gov.az saytlarında, 
həmçinin “Xalq qəzeti”ndə dərc edilmiş Qalib 
qrant layihələri və Elmin İnkişafı Fondunun 
icraçı direksiyası üzrə informasiya – kommuni-
kasiya texnologiyalarının və avadanlıqlarının, 
azqiymətlilərin, qeyri-maddi aktivlərin, iş və 
xidmətlərin satınalınması ilə bağlı 2018-ci ilin 
aprel ayında keçirilmiş açıq tender prosedurun-
da Lot-1 üzrə “KoçSistem Azərbaycan” MMC; 
Lot-2 üzrə “BestComp Group” firması, Lot-3 və 
Lot-4 üzrə isə “Xeropc” MMC qalib elan edil-
miş və həmin təşkilatlarla müvafiq satınalma 
müqavilələri bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 11 və 30 mart 

2018-ci il tarixli nömrələrində 
Azərbaycan Respublikası Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanın-
da Dövlət Baytarlıq Nəzarəti 
Xidmətinin malların (işlərin 
və xidmətlərin) satınalınması 
məqsədilə 4 lotdan ibarət dərc 
edilmiş açıq tenderdə Lot-1. İri və 
xırda buynuzlu heyvanların dabaq 
xəstəliyinin qarşısını almaq üçün 
peyvənd vasitəsinin satınalınması, 
Lot-2. Heyvanlar və quşlar arasında 

epizootik tədbirlərin aparılması 
məqsədilə bioloji preparatların 
satınalınması, Lot-3. Laboratoriya 
diaqnostikumlarının, reaktivlərin və 
ləvazimatların satınalınması, Lot-4. 
Müalicə -profilaktika, dezinsek-
siya preparatlarının və baytarlıq 
ləvazimatlarının satınalınması 
üzrə qalib Ekspoved”MMC şirkəti 
olmuşdur. Qalib şirkətlə 2018-ci 
il iyunun 8-də müvafiq satınalma 
müqavilələri imzalanmışdı.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”-nin 5 və 22 may 2018-ci il tarixli 

nömrələrində “Azəristiliktəchizat” ASC-nin Lot -3. Dam 
örtüyü üçün materialların satınalınması məqsədilə dərc edilmiş 
açıq tender elanında göstərilən sənədlərin qəbulu vaxtı uzadı-
laraq (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 25 iyun 
2018-ci il saat 16.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatı 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 5 iyul 2018-ci il saat 16.00-a 
qədər, təkliflərin açılışı isə 6 iyul 2018-ci il saat 16.00-a təyin 
edilmişdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov 
küçəsi 3.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 5 iyun 

2018-ci il tarixli nömrəsində 
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
təlimçilər üçün idman 
vasitələrinin satın alınma-
sı ilə əlaqədar dərc edilmiş 
kotirovka sorğusunda təklif 
vermiş iddiaçıların sayı üçdən 
az olduğundan kotirovkanın 
davamından imtina edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası 
Təhsil İnstitutunun  

Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi

Təkliflər sorğusu elan edir

1. Tədbirlər və təlimlərin təşkilinin 
satınalınması.

2. Çap xidmətlərinin təşkilinin satınalın-
ması.

Sənədlər 2018-ci il iyunun 15-i saat 
15.00-dək təqdim edilməlidir.

Təklif zərfləri 16 iyun 2018-ci il saat 
11.00-da açılacaqdır.

Tel: 050-252-33-93.
Ünvan: Bakı, Zərifə Əliyeva küçəsi 96. 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Analitik Ekspertiza Mərkəzi” MMC 
2018-ci ildə iki başlıqlı sənaye printerinin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İki başlıqlı sənaye printerinin 

satınalınması.
Avadanlığın alınma müddəti –2018-ci il 

ərzindədir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 300 ma-
nat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri 
,Yasamal rayonu, Fuad İbrahimbəyov küçəsi 31 
nömrəli ünvanda Səhiyyə Nazirliyinin”Analitik 
Ekspertiza Mərkəzi “MMC-dən (əlaqələndirici 
şəxs: Xəlilov Vüqar İlqar oğlundan, telefon: 
(596-05-20) ) ala bilərlər.

İştirak haqqı 300 manatdır. 
TƏŞKİLAT: “ANALİTİK EKSPERTİ-

ZA MƏRKƏZİ” MMC
H/H: AZ95IBAZ38090019449693913207
VÖEN: 1300805451
BANK: “AZƏRBAYCAN 

BEYNƏLXALQ BANKI”NIN NƏSİMİ 
FİLİALI

KOD: 805614
VÖEN: 9900001881
M/H: AZ-

03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T: BIK İBAZAZ 2X
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 2 %-i həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır). 

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış; 

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq olunmuş);

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmalıdır).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 

haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 2018-ci il iyulun 
13-ü saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2018-
ci il iyulun 20-si saat 17.00-a qədər, Bakı şəhəri 
Yasamal rayonu, Fuad İbrahimbəyov küçəsi 
31 nömrəli ünvanda Səhiyyə Nazirliyinin 
“Analitik Ekspertiza Mərkəzi” MMC-yə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2018-ci il iyulun 
23-ü saat 12.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Respublika Süni Mayalanma Mərkəzi 
2018 – ci ildə laboratoriya avadanlıqları, cihazları, ehtiyat hissələri və süni mayalama ləvazimatlarının satınalınması üçün

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

 - aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə 
imkanlarına malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 50 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Göygöl rayonu, Firuzabad qəsəbəsində 
yerləşən Respublika Süni Mayalanma 
Mərkəzində əlaqələndirici şəxs Vidadi 
Şirinovdan ( telefon nömrəsi: 02220 52065) 
ala bilərlər.

 Mərkəzin rekviziti: Respublika Süni 
Mayalanma Mərkəzi

 H/h: Az30Aİ-
İB32051019448300201183

VÖEN: 7600031051
Bank: Kapital Bank Göygöl filialı
Kod: 200833
VÖEN: 900003611
M/h: Az-

37NABZ01350100000000001944
SWİFT: AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri 6 aprel 2018- ci il saat 
17.00 – dək təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifi zərflərin açıldığı 

tarixdən ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır;

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanlarından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildə maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə sertif-
katları;

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə 
əsli və surəti tərtib olunmalıdır. 

Tender proseduru 2018- ci il iyu-
lun 26 - da Respublika Süni Maya-

lanma Mərkəzinin 1-ci mərtəbəsində 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün tender təklifləri və bank zəmanətini 
25 iyul 2018- ci il saat 18.00 - a qədər 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə Göygöl rayonu, 
Firuzabad qəsəbəsi Respublika Süni Maya-
lanma Mərkəzinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olun-
muş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Ünvan: Göygöl rayonu, Firuzabad 
qəsəbəsi, Respublika Süni Mayalanma 
Mərkəzi

E-mail: azrsmm@gmail.com
 Tender “Dövlət satınalmaları haqqın-

da” Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən 
2018-ci il fevralın 20-si və martın 6-da www.
sdf.gov.az və www.tender.gov.az saytlarında, 
həmçinin “Xalq qəzeti”ndə dərc edilmiş Qa-
lib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi ci-
haz, avadanlıq, məmulatların və reagentlərin 
satınalınması ilə bağlı 2018-ci ilin aprel 
ayında keçirilmiş açıq tender prosedurunda 
Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-7 və Lot-8 
üzrə “Karfo Sənaye və Laboratoriya Avadan-
lıqları” MMC; Lot-5 üzrə “Medeks” MMC 
və Lot-6 üzrə isə “Azecolab” MMC qalib 
elan edilmiş və həmin təşkilatlarla müvafiq 
satınalma müqavilələri bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının 

 Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 
tərəfindən 2018-ci il fevralın 27-si və martın 
13-də www.sdf.gov.az və www.tender.gov.az 
saytlarında, həmçinin “Xalq qəzeti”ndə dərc 
edilmiş Qalib qrant layihələri üzrə istifadə 
üçün elmi cihaz, avadanlıq, məmulatların və 
reagentlərin satınalınması ilə bağlı 2018-ci 
ilin may ayında keçirilmiş açıq tender prose-
durunda Lot-1, Lot-2, Lot-3, Lot-4, Lot-5 və 
Lot-6 üzrə “Karfo Sənaye və Laboratoriya 
Avadanlıqları” MMC; Lot-7 üzrə “Analitik” 
MMC və Lot-9 üzrə isə “Medeks” MMC 
qalib elan edilmiş və həmin təşkilatlarla mü-
vafiq satınalma müqavilələri bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

 � Azərbaycanın tarixi-mədəni irsində mühüm yeri olan, adı 
hələ XV əsrdə “Dünyanın İslam tarixi xəritəsi”nə (əfqan xəritəşünası 
Məhəmməd Rza Şaerinin tərtib etdiyi xəritə) düşən qədim Naxçıvan 
2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilib. 

Beynəlxalq Terrora Qarşı Strateji 
Araşdırma Mərkəzinin direktoru, tanınmış 
politoloq və tədqiqatçı Rövşən Novruzoğlu 
bu qədim diyarın tarixi və mədəniyyəti, 
dini-mənəvi dəyərləri ilə bağlı araşdırmalar 
aparıb, dünya kitabxanalarında saxlanılan 
nadir əsərlərdən və əlyazmalardan Naxçı-
van, xüsusən Nehrəm yaşayış məntəqəsi 
haqqında indiyədək məlum olmayan bir sıra 
dəyərli məlumatlar üzə çıxarıb. AZƏRTAC 
tədqiqatçının qeydlərini təqdim edir. 

XV əsrdə əfqan xəritəşünası 
Məhəmməd Rza Şaeri tərəfindən tərtib 

edilmiş xəritənin sözlüyündə qeyd olu-
nur ki, dünyanın ən məşhur məscid və 
ziyarətgahlarının divarlarında “Naxçıvan” 
adı həkk olunub və “İslamın ən güclü 
dayaqlarından biri kimi təsvir edilib. Belə 
müqəddəs divarların sayı on ikidir...”. 

Uzun müddət Xorasanda yaşayan 
səyyah və tarixçi Məhəmməd Rza Şaerinin 
eyniadlı kitabının Məşhəd-Xorasan nəşrində 
qeyd edilir ki, Nehrəm yaşayış məntəqəsi 
Naxçıvanın “anasıdır və Naxçıvan ərazisi 
oradan başlanır... Nehrəm kəndi təkcə 
Naxçıvanın deyil, bütövlükdə Azərbaycanın 
qüdrətli, mərd, cəsarətli, vicdanlı, səxavətli, 
namuslu, ləyaqətli... ədalətli parçasıdır. 
Mən inanmıram ki, oradan zəmanə üçün 
naqis adam çıxsın...”. 

Müəllifin 1985-ci ildə Londonda təkrar 
nəşr olunmuş “İmamın nitqi” kitabında 
Kərbəla müsibəti zamanı islami əqidələri 
yolunda şəhid edilmiş 72 qəhrəmanın 
cərgəsində əslən Nehrəmdən olan iki  
nəfər – Məhəmməd və Çeşməbazarlı Əli 
Rza haqqında məlumat verilir. “...Möcüzəsi 
olmayan xalqın həqiqəti olmur. Naxçı-
van yaşayış məntəqəsi Allaha yaxınlığı 
ilə Azərbaycan üçün möcüzədir. Nehrəm 
ərazisi isə bu möcüzənin həqiqət qapıları 
olaraq qalır...” (“İmamın nitqi”, səh. 83).

Araşdırma materiallarına görə qədim 
dini kitablarda, əlyazmalarda Nehrəm kəndi 
təkcə Naxçıvanın yox, bütöv Azərbaycanın, 
eləcə də dünyanın dini və islami 
dəyərlərini özündə hifz edən ən müqəddəs 
məkanlarından biri kimi göstərilir. 

Filosof-İslamşünas Əbu Abdulla 
Nəim ibn Həmməd Məruzinin İngiltərənin 
“Əl-Muthəf” kitabxanasında saxlanılan 
“Əl-Fitəl” əsərində (887-ci il) Nehrəm 
ərazisinin səmadakı “Yeddi parlaq ulduz”un 
altında yerləşdiyı barədə qeyd var. Müəllif 
yazır ki, Nehrəmin bir qolu bilavasitə 

sonuncu İslam Peyğəmbərinin “...qan 
damarlarına gedib çıxan” qüdrətli səkkiz 
tayfanın yaşayış məntəqəsidir. Əqidələrinə, 
Allaha və İslam Peyğəmbərinə bağlılığına 
görə İraqdan, Suriyadan qovulan, torpaqla-
rından didərgin salınan müqəddəs tayfalar 
məhz Nehrəm ərazisində sığınacaq tapdı 
və bu gün də orada yaşamaqda davam 
edirlər. Eyni fikir Əhməd ibn Əli ibn Əl-
Musənna Ət-Təmiminin “Musnədu Əbi 
Əl-Müvəssəli” kitabında – (Dəməşq, “Darul 
Məmuni” kitabxanası) da əks olunub. 

Nəcəfül-Əşrəfin “Heydəriyyə 
çapxanası”nın kitablarında Nehrəm  
yaşayış məntəqəsi ilə bağlı əlavə 
məlumatlara rast gəlmək olar. Məsələn, 
on ikinci İmamın – Həzrəti Mehdi (ə) 
həyatını araşdıran İslam dünyasının məşhur 
filosofu Əbu Cəfər Məhəmməd İbn Cərir 
“Əl-Müstərşid” əsərində qeyd edir ki, 
bilavasitə Abbasi xəlifələrinin təqib və 
təzyiqinə məruz qalan Həzrəti Mehdi (ə) 
Sahibbəzamanın ailəsi, daha doğrusu  
atası – İmam Həsən Əsgəri əleyhissəlam, 
anası Həzrəti Nərgiz, nənəsi Həzrəti 
Səvsen, bibisi Həzrəti Hökumə və əlavə 
16 nəfər Samirə şəhərindən Azərbaycana 
üz tuturlar. Yol boyu təqib olunan, zülm 
və işgəncələrə məruz qalan imam əhli-

əyalından dördü Astara-Lənkəran ərazisində 
vəfat edir. 

Məşhur islamşünas, filosof Seyid 
Məhəmməd Sadiq Sədrin Beyrutda “Darül 
Kitavul-Ərəbi” Elm Mərkəzində 1107-ci 
ildə nəşr olunmuş (təkrar nəşr 1903-cü il) 
“Tarixi Ma Bəədəz-Zühur” kitabından: 
“On birinci İmam - İmam Həsən Əsgərinin 
anası Həzrəti Səvsen İmam Mehdi (ə). 
Sahibbəzamanın yeddi əsgəri ilə Əshabi-
Kəhfdə – mağarada aclıq və susuzluqdan 
həlak olur. Bu zaman İmam əsgərlərindən 
bir neçəsi daşa çevrilir... On birinci İmamın 
anası Həzrəti Səvsenin məzarı Əshabi-
Kəhfdə qəbirlər sırasındadır”. 

Məlumata görə, Azərbaycana pənah 
gətirən Peyğəmbər əshabələri, İmam öv-
ladları üç gün, üç gecə Nehrəmdə qalırlar. 
Sübh namazında on ikinci İmamın – qeyb 
olmuş İmam Mehdinin (ə) əhli-əyalı iki 
hissəyə ayrıldı. İmamın anası Həzrəti 
Nərgiz, bibisi İmam Həsən Əsgərinin bacısı 
Həzrəti Hökumə, İsa (ə.s.) kötüyundən olan 
xanım Mariya, İmam Hadinin (İmam Meh-
dinin (ə.s.) babası) bacısı Həzrəti Fatimə, 
imam övladlarından olan on iki yaşlı Nasiyə 
Bakıya üz tuturlar (Beyrutda çap edilən 
və “Darul Kitabul-Ərəbi” kitabxanasında 
saxlanılan “Niyətul-Əvliya...” kitabı. Təkrar 
nəşri 1949-cu il).

Məşhur İslam alimi Əbu Cəfər 
Məhəmməd ibn Əl-Həsən yazır ki, onlar - 
Sahibbəzamanın əhli-əyalı “Yeddi parlaq 
ulduz”un altında – Nehrəm deyilən ərazidə 
biri-biri ilə görüşərək sübh namazında 
ayrıldılar. Araşdırmalara görə, on ikinci 
imamın nənəsi, İmam Həsən Əsgərinin 
anası Həzrəti Səvsenin məzarı Əshabi-
Kəhfdədir. Onun məzarı üzərində adı beş 
dəfə dəyişdirilib. Şübhəsiz, bu, həmin 
məzarı təqiblərdən, hücumlardan qoruyub. 

Naxçıvanda, eləcə də müsəlman 
ölkələrində, Avropada tanınan məşhur 
din xadimi Mövla Məhəmməd Naxçıvani 
Nehrəm kəndində 1906-cı ildə ilk Qu-
ran gecələri təşkil edib. Öz şəxsi vəsaiti 
hesabına “Yasin” surəsini kitabça şəklində 
çap etdirib. Nehrəmdə gəlin köçən hər bir 
qıza “Quran” hədiyyə edib. Mərhum Seyid 
Mustafa Naxçıvani onun haqqında yazır: 
“... Hər vaxt ona bir şey verilsəydi, ehti-
yacı olanları tapıb onlara kömək edərdi...” 
(S.M.Naxçıvani. “Nehrəmlilərə məktub”, 
Tehran 1901-ci il). 

Tədqiqatlara görə, Nehrəmə və ətraf 
kəndlərə - Çeşməbazar, Əbrəqunus, 
Qoşadizə, Qahab, Cəhri və digər ərazilərə 
səpələnmiş imam nəslindən olan tayfalar bu 
gün də müqəddəs tayfalar kimi tanınırlar. 

XV əsr salnaməçisi:
Naxçıvan Azərbaycan üçün möcüzə,  

Nehrəm isə bu möcüzənin həqiqət qapılarıdır 


