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Qədim türk yurdu Naxçıvanı yenidən 

Azərbaycana bağlayan tarixi akt
101 il bundan əvvəl – 1921-ci il oktyabrın 13-də Qars 

şəhərində Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan sovet sosialist 
respublikaları ilə Türkiyə arasında imzalanmış Qars müqaviləsi 
tarixi torpaqlarımızın qorunub saxlanılması istiqamətində ciddi 
uğur olmuşdur. Qədim türk yurdu Naxçıvanı Azərbaycanın 
tərkibində saxlayan tarixi aktın imzalanmasının növbəti 
ildönümündə müsahibimiz bu müqavilə barədə mötəbər 
tədqiqatın müəllifi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyevdir. 

– İsmayıl müəllim, Qars 
müqaviləsinin tarixi Azərbaycan 
torpaqlarını parçalayıb ora-
da Ermənistan adlı dövlət yarat-
mış imperialist dairələrin növbəti 
qəsdlərinin qarşısının alınmasında 
önəmi bir əsrdən sonra necə görü-
nür?

– Qars müqaviləsi məna-mahiyyəti 
ilə bundan əvvəlki Moskva müqaviləsinin 
məntiqi davamıdır. Moskva müqaviləsi 
1921-ci il martın 16-da “Dostluq və 
qardaşlıq müqaviləsi” adı ilə Türkiyə 
və Rusiya arasında bağlanmışdır. Bu 
dövrdə Azərbaycanda, eləcə də Naxçı-
van diyarında baş verən hadisələr çox 
mürəkkəb, ziddiyyətli və çətin olmuşdu. 
Azərbaycanın düşdüyü daxili, qarşılaşdı-
ğı beynəlxalq vəziyyət elə ağır idi ki, bir 
sıra hallarda o, Naxçıvan bölgəsinə lazımi 
səviyyədə kömək göstərə bilmirdi. Bun-
dan istifadə edən məkrli düşmənlərimiz 
bir sıra dövlətlərin himayəsindən, yardım 
və dəstəyindən istifadə edərək Naxçıva-
na hərbi basqınlar edir, qırğınlar törədir, 
şəhər və kəndləri dağıdır, yandırır, ağla-
sığmaz vəhşiliklər törədirdilər.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
süqutundan sonra ölkəmizdə bolşe-
vik ağalığı qurulması ilə daşnak silah-
lı qüvvələrinin təcavüzkar hərəkətləri 
nəticəsində Naxçıvan diyarında gərginlik 
hələ də davam edirdi. XI Ordunun sün-
güsü ilə 1920-ci il iyulun 28-də Nax-
çıvanda sovet hakimiyyəti quruldu və 
Naxçıvan SSR elan edildi, respublikanın 
ali hakimiyyət orqanı – Naxçıvan İnqi-
lab Komitəsi yaradıldı. Avqustun 10-da 
Naxçıvan İnqilab Komitəsi Azərbaycan 
SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri 
Nəriman Nərimanova məktub göndərdi. 
Məktubda deyilirdi: “Naxçıvan camaa-
tının çox böyük əksəriyyətinin qərarı ilə 
Naxçıvan diyarı özünü Azərbaycan SSR-in 
ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmişdir”. 

– Lakin Qafqazda hakim olan 
Rusiya rəhbərliyi Türkiyə ilə diplo-
matik nümayəndələr yaratmaq istəsə 
də, Ermənistandan bu ölkəyə qarşı 
bir vasitə kimi istifadə etməyə çalışır-
dılar. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 
hissələri olan Zəngəzur və Naxçıva-
nı da Sovet Ermənistanına vermək 
istəyirdilər. 

– Elə buna görə də Ermənistanda sovet 
hakimiyyəti qurulan kimi, Rusiyanın təzyiqi 
ilə Zəngəzur və Naxçıvan Ermənistana ve-
rildi. Lakin Türkiyə ilə Ermənistan arasında 
bağlanan Gümrü müqaviləsi ilə Naxçıvan 
ərazisi hələlik Türkiyənin himayəsində 
yerli hökumətin yaradılması qərara alındı. 
Beləliklə, Naxçıvan xilas edildi və Moskva 
müqaviləsinin üçüncü maddəsində Naxçı-
van məsələsinin həlli aşağıdakı kimi təsbit 
edildi: “Müqaviləni imzalayan tərəflər bu 
müqavilənin I (c) əlavəsində göstərilən 
sərhədlər daxilindəki Naxçıvan bölgəsinin, 
sahib olacağı himayə haqqını üçüncü bir 
dövlətə heç bir zaman güzəştə getməmək 
şərtilə, Azərbaycanın himayəsində mux-
tar bir ərazi təşkil etməsi ilə bağlı razılığa 
gəlirlər”. Müqavilənin “Naxçıvan ərazisi” 
adlı I (c) əlavəsində isə bölgənin sərhədləri 
müəyyənləşdirildi. Sərhədlər “Ararat” 

stansiyasından başlayaraq keçmiş Nax-
çıvan qəzasının inzibati sərhədlərinin 
şərqinə kimi müəyyən edildi. 

Beləliklə, Naxçıvan Azərbaycanın 
tərkibində qalmaqla muxtariyyət statusu 
əldə etdi. Belə bir statusun qazanılma-
sında 1921-ci ilin yanvarında Naxçıvan-
da keçirilən referendumun çox böyük 
rolu olmuşdur. Çünki həmin referen-
dumla Naxçıvan əhalisinin 90 faizindən 
çoxu Naxçıvan diyarının Azərbaycanın 
tərkibində saxlanılmasına səs vermiş-
di. Naxçıvan əhalisinin qətiyyətli və 
dönməz iradəsi, Türkiyənin prinsipial və 
ədalətli mövqeyi, Behbud ağa Şahtax-
tinski kimi milli mənafelərdən çıxış edən 
siyasi xadimlərin səyləri də Naxçıvanın 
Azərbaycanın tərkibində saxlanılmasını 
şərtləndirdi.

Türkiyə ilə Cənubi Qafqaz respub-
likaları arasındakı münasibətləri və 
ərazi-sərhəd məsələlərini aydınlaşdır-
maq və dəqiqləşdirmək üçün 1921-ci 
il sentyabrın 26-dan oktyabrın 13-nə 
qədər Qars şəhərində konfrans keçiril-
di. Azərbaycan KP MK Siyasi Bürosu-
nun 1921-ci il 26 avqust tarixli qərarı 
ilə Xalq fəhlə-kəndli nəzarəti komissarı 
B.Şahtaxtinski Azərbaycan SSR-in konf-
ransdakı nümayəndəsi təyin olundu. 
Azərbaycan hökuməti çalışırdı ki, Qarsda 
güclü nümayəndələrlə təmsil olunsun. 
B.Şahtaxtinskinin konfransda iştirakı 
faktı isə Sovet Azərbaycanı rəhbərliyinin 
bu məsələyə böyük əhəmiyyət verdiyini 
göstərirdi. 

– İsmayıl müəllim, tarixdən bi-
lirik ki, Qars konfransında danışıq-
lar çox gərgin və prinsipial keçmiş, 
tərəflər çoxlu mülahizə və təkliflərlə 
çıxış etmişlər. 

– Türkiyə çalışırdı ki, hər bir respub-
lika ilə ayrı-ayrılıqda müqavilə bağla-
sın. Lakin Rusiya nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Y.Qanetski buna yol vermirdi. 
RSFSR rəhbərliyinin ona tapşırığı belə idi. 
Sovet Rusiyası nümayəndəsinin iştirakı 
ilə Türkiyə və üç Cənubi Qafqaz respub-
likası arasında 13 oktyabr 1921-ci ildə 
Qars müqaviləsi imzalandı. 20 maddə və 
3 əlavədən ibarət olan müqavilənin bir 
sıra müddəaları Moskva müqaviləsinin 
müvafiq maddələri ilə eynilik təşkil  

edirdi. Ümumilikdə isə bu sənəddə qeyri-
bərabər hüquqlu müqavilələr, tərəflərə 
zorla qəbul etdirilən müqavilələr və Sevr 
müqaviləsi rədd edilirdi.

Müqavilə Qars və Batumun ərazi 
məsələləri üzrə bütün müddəalar kom-
pleksini, nəqliyyat kommunikasiyala-
rının fəaliyyətini və vətəndaşların azad 
hərəkətinin təmin edilməsi, milli və 
dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, 
vətəndaş hüquqları məsələsinin sar-

sılmazlığı kimi məsələləri əhatə edirdi. 
Onun xeyli hissəsi qaçqınlar probleminin 
nizamlanması və razılığa gələn tərəflər 
arasında iqtisadi, mədəni və konsulluq 
əlaqələrinin əsas inkişaf istiqamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsinə həsr edilmişdi.

– Düşmən qüvvələrlə gərgin 
mübarizədə ərsəyə gəlmiş bu 
müqavilədə Naxçıvanın gələcək tale-
yi necə həll edilmişdi?

– Müqavilənin 5-ci maddəsi bilavasitə 
Naxçıvanın taleyi ilə bağlı idi. Burada Nax-
çıvanın Azərbaycanın tərkibində saxlanıl-
ması və onun muxtariyyət statusu təsbit 
olunmuşdu. Moskva müqaviləsindən 
fərqli olaraq, Qars müqaviləsinin 
bu maddəsində Naxçıvanın statu-
su məsələsində razılığa gələn tərəflər 
müəyyən edilmişdi. Bunlar Türkiyə, 
Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri 
idi. Müqavilənin həmin maddəsində 
göstərilmişdi: “Türkiyə hökuməti, 
Azərbaycan və Ermənistan Sovet res-
publikaları müqavilənin III əlavəsində 
göstərilən sərhədlər daxilində Naxçıvan 
vilayətinin Azərbaycanın himayəsi altında 
muxtar ərazi təşkil etməsi haqqında razı-
lığa gəlirlər”.

Beləliklə, Qars müqaviləsi Naxçı-
vanın statusu və tabeçiliyi məsələsini 
beynəlxalq müqavilə kimi tam şəkildə 
həll etdi. Qars müqaviləsi müddətsiz 
imzalanmış və bu müqaviləni imzalayan 
dövlətlərdən hər hansı biri onu birtərəfli 

qaydada ləğv edə bilməz. Bu müqavilə ilə 
Türkiyə Cümhuriyyəti Naxçıvanın qaran-
tı funksiyasını öz üzərinə götürmüşdür. 
Qars müqaviləsi 1922-ci ilin mart–iyun 
aylarında onu imzalayan ölkələrin qa-
nunverici orqanlarında təsdiq edilmiş və 
həmin il sentyabrın 11-dən qüvvəyə min-
mişdir.

– Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün 
və muxtariyyət statusunun qorunub 
saxlanılmasını daim diqqətdə saxla-
mış ümummilli lider Heydər Əliyev 

dəfələrlə Qars müqaviləsinin tarixi 
önəmini vurğulamışdı.

– Ulu öndər Ermənistanın Naxçıvan-
la bağlı əsassız iddialarına qarşı ardıcıl 
mübarizəsində tarixi gerçəkliklə yanaşı, 
Qars müqaviləsinə də həmişə siyasi-
diplomatik sipər kimi istinad etmişdi. 
Böyük rəhbər müstəqillik illərində Nax-
çıvana səfərlərinin birində isə demiş-
di: “Naxçıvanın muxtariyyəti mühüm 
hadisədir. Bu, çətin bir dövrdə böyük 
mübarizənin nəticəsi olubdur. Naxçıva-
nın statusunu qoruyub saxlamaq üçün 
Moskva müqaviləsinin və xüsusən, Qars 
müqaviləsinin böyük əhəmiyyəti olubdur. 
Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından 
ayrı düşdüyünə görə Naxçıvanın bütöv-
lüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, 
muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək 
üçün Qars müqaviləsi bizim üçün çox bö-
yük, əvəzi olmayan bir sənəddir”.

Doğrudan da, Moskva beynəlxalq 
müqaviləsi Rusiya ilə Türkiyə arasında bir 
sıra vacib və əhəmiyyətli məsələləri həll 
etdiyi kimi, Qars beynəlxalq müqaviləsi 
də Anadolu–Qafqaz coğrafiyasında 
mübahisəli ərazi-sərhəd məsələlərini 
həll edərək qədim türk yurdu Naxçıvanı 
yenidən və birdəfəlik Azərbaycana bağ-
lamışdı.

– Maraqlı müsahibə, dəyərli 
məlumat üçün sağ olun.

Çapa hazırladı:  
T.RÜSTƏMOV, “Xalq qəzeti”

Qars müqaviləsi – 101

Görkəmli yazıçı-dramaturq, Əməkdar incəsənət xadimi Hidayət Orucovun 
sovet dövründə Qərbi Azərbaycanda yaşamış soydaşlarımızın bəlalı taleyini 
iri planda əks etdirən “Burdan min atlı keçdi” publisistik düşüncələri canlı 
tarixi qaynaq və ciddi xatirə ədəbiyyatı kimi ölkəmizdə geniş populyarlıq 
qazanmışdır. Ədib Qırğızıstanda Azərbaycan Respublikasının səfiri işlədiyi 
ötən illərdə ölkənin ədəbi-mədəni mühiti və burada çalışan Türkiyə ziyalıları 
ilə sıx əlaqədə olduğundan həmin əsərə qardaş ölkədə, eləcə də türkdilli 
auditoriyada da böyük maraq yaranmışdır.

“Burdan min atlı keçdi” Bişkekdə 
türk dilində nəşr olunub

Bişkekdəki Qırğızıstan–Türkiyə Ma-
nas Universiteti “Burdan min atlı keçdi” 
əsərinə olan bu marağı cavablandırmaq və 
azərbaycanlı ədibin dəyərli ədəbi-publisistik 
memuarını daha geniş oxucu dairəsinə çatdır-
maq üçün onu türk dilinə çevirərək bugünlərdə 
nəfis kitab şəkilində nəşr etdirmişdir. “Burdan 
min atlı keçdi” kitabına yazdığı “Ön söz”də 
Manas Universitetinin rektoru, qədim tarix və 
türk mədəniyyəti üzrə nüfuzlu alim, professor 
Alparslan Ceylan bildirib ki, bu əsəri oxuyan-
lar oradan Azərbaycanın son 50 illik siyasi 
tarixinə, regionun coğrafi tarixindən düşüncə 
və ədəbiyyat tarixinə qədər xeyli məlumat ala 
bilərlər. Əsərin adı onun ruhunun ifadəsidir. 
Türkün həyatında at müstəsna rol oynayıb və 
yaşadığı çətinlikləri onunla yaşayıb, onunla 
keçib.

Azərbaycan oxucusuna kifayət qədər tanış 
olan, ötən əsrin 60-cı illərindən bu günə qədər 
xalqımızın çıxdığı sınaqlardan, bu kontekstdə 
ancaq ölkəmizdə və Ermənistanda deyil, bü-
tün bölgədə gedən proseslərdən bəhs edən 
“Burdan min atlı keçdi” memuarının bədii və 
tarixi dəyərindən söz açan rektor daha sonra 
yazıb: “Memuar səmimi dillə yazıldığından an-
caq ədəbi deyil, hadisələrin baş verdiyi döv-
rün mənzərəsini yaradır və bununla həm də 
dəyərli tarixi qaynağa çevrilir”.

Əsərdə Azərbaycan xalqının taleyüklü 
məqamlarında onun yanında olan, şəxsi nü-
fuzuna, siyasi çəkisinə görə yalnız Sovet İttifa-
qında deyil, dünyada nüfuzlu siyasətçilərdən 
və dövlət xadimlərindən biri kimi qəbul edilən 
Heydər Əliyevin xidmətlərinin bütün miqyası 
ilə görünməsi faktına toxunan tarixçi bunu az-
man tarixi şəxsiyyətlərin missiyasında zəruri 
hal sayır.

Kitabda yer alan “İrəvana yeddi məktub” 
fəslində verilən o məktubların hər birində ötən 
əsrin 60-cı illərinin sonlarından 1982-ci ilədək 
müddətdə ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Qərbi Azərbaycanda, sonradan Ermənistan 
SSR adlanan nominal dövlətdə yaşayan soy-
daşlarımızla bağlı narahatlığı, şəxsi nüfuzun-
dan istifadə edərək onların sosial həyatının 
yaxşılaşdırılması istiqamətindəki fəaliyyəti əks 
olunur. Memuarda Qərbi Azərbaycanda bu 
ərazilərin aborigen əhalisinə qarşı ermənilərin 
millətçiliklə zəhərlənməsinin hansı fəsadlar 

yarada biləcəyi də vurğulanır və bununla bağlı 
konkret faktlar xatırlanır. 

Əsərdə böyük bir xalqın 100 ildən bəri 
gəldiyi, son 60 ildə yazıçı-dramaturq Hidayətin 
də içində olduğu hadisələr faktlarla sadalanır, 
öz lideri ətrafında birləşən xalqın onun üçün 
hazırlanan fəlakət ssenarisindən necə çıxdığı 
təqdim olunur. 2020-ci ildə başlayan və 44 gün 
davam edən Vətən müharibəsində qazanılan 
Zəfər məhz bu kontekstdən qəbul edilir. 30 ilə 
yaxın müddətdə Ermənistanın işğalda sax-
ladığı Şuşanın azad edilməsi ilə bağlı xəbəri 
xalqına Fəxri xiyabandan, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin məzarı önündən çatdıran 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
kitabda əksini tapmış tarixi çıxışı bunu bir 
daha sübut edir.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Yaxın-uzaq sorağımız 

Maddi və qeyri-maddi irsin qorun-
ması istənilən cəmiyyət üçün 

əhəmiyyət daşıyır. Milli mənliyin dərk 
edilməsində, çoxmillətli ölkələrdə 
harmoniyanın təmin olunmasında 
və saxlanılmasında, ən əsası, qlo-
ballaşmanın izini itirməyə çalışdı-
ğı mədəniyyət və submədəniyyət 
nümunələrinin gələcək nəsillərə 
çatdırılmasında maddi və qeyri-
maddi irsin önəmi çox böyükdür. 
Azərbaycanda da bu sahəyə güc-
lü dövlət qayğısı var və oktyabrın  
13-də “İrsin idarəedilməsi baca-
rıqlarının inkişafı” təlim proqra-
mının təşkil edilməsi bu diqqətin 
təzahürüdür.

Qeyri-maddi mədəni irs konsepsiyası 
UNESKO-nun 2003-cü ildə Parisdə keçirilən 
32-ci sessiyasında qəbul edilib və 2006-cı ildə 
qüvvəyə minən “Qeyri-maddi mədəni irsin qo-
runması haqqında” Konvensiya ilə tənzimlənir. 
Konvensiyaya qoşulan hər bir dövlət öz 
ərazisində olan qeyri-maddi mədəni irsin qo-
runmasını təmin etmək üçün zəruri tədbirlər 
görməli, icmaların, qrupların və müvafiq qeyri-
hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə həmin ir-

sin müxtəlif elementlərini eyniləşdirməli və 
müəyyən etməlidir. Azərbaycan 2006-cı ildə 
sözügedən konvensiyaya qoşulub. Sayca 4-cü 
təlim kursunun mövzusu da UNESCO-nun bu 
konvensiyası idi. Təlim Mədəniyyət Nazirliyi-
nin dəstəyi, Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyi və Azərbaycan Yaradıcı 
Sənayelər Federasiyasının tərəfdaşlığı ilə “Qlo-
bal Kommunikasiyalar və İnnovasiyalar” şirkəti 

tərəfindən təşkil olunub. 
Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər Fe-

derasiyasının İdarə heyətinin sədri Vasif 
Eyvazzadə təlim kursunun açılışını edərək, 
“İrsin İdarəedilməsi Bacarıqlarının İnkişafı” 
təlim proqramı çərçivəsində əvvəlki kurslar 
haqqında məlumat verdi. Qeyd etdi ki, dünya 
irsi ilə bağlı 3 təlim kursu artıq başa çatıb. Bu 
təlim kursları 1954-cü il Haaqa konvensiyası, 

münaqişələr zamanı mədəni irsin qorunması 
ilə bağlı olan konvensiya, 2005-ci il mədəni 
müxtəlifliyin qorunması və dünya irsi ilə bağlı 
konvensiyaları əhatə edirdi. 

Mədəniyyət nazirinin müavini Sevda 
Məmmədəliyeva Azərbaycandan UNESCO-
nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına 15 
nümunənin daxil edildiyini diqqətə çatdıraraq 
bildirdi ki, konvensiya məzmun və fəaliyyət 

baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Azərbaycan rəsmən bu konvensiyaya qoşuldu-
ğu andan UNESCO-da aktiv fəaliyyət göstərib 
və bir sıra layihələrə dəstək olub. Bu il yeni 
nominasiyaların siyahıya daxil ediləcəyini 
bildirən nazir müavini dedi ki, Azərbaycan bu 
sahədə Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq edir və belə 
təlimlər bacarıqların inkişaf etdirilməsinə, qu-
rumlar arasında əlaqələrin yaradılmasına və 
mütəxəssislərin yetişməsinə öz töhfəsini verir.

Qeyd edək ki, təlim keçmək üçün 
Türkiyədən sənətşünas, İstanbul Texniki Uni-
versitetinin dosenti, doktor Aslıhan Erkmen, 
hüquqşünas Ahmet Aksan və Ənənəvi Sənətlər 
Birliyinin üzvü Sona Tomac dəvət olunmuş-
lar. “Azərxalça” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri 
Emin Məmmədov, “ABAD” publik hüquqi 
şəxsin direktoru Rüfət Elçiyev qonaq çıxışçılar 
qismində kursda iştirak ediblər. 

Təlim kursuna Mədəniyyət Nazirliyi və 
onun tabeliyində fəaliyyət göstərən regional 
idarələrin və mədəniyyət müəssisələrinin, 
Dövlət Turizm Agentliyinin, Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin, 
“ABAD” publik hüquqi şəxsin, Təhsil Nazirliyi 
yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin, 
Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin Xüsusi Nümayəndəliyinin, 
"Şuşa" Şəhəri Dövlət Qoruq İdarəsinin, 
"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsinin, Heydər Əliyev Mərkəzinin, AMEA-
nın Əlyazmalar institutunun, Azərbaycan Ku-
linariya Mütəxəssisləri Assosiasiyasının, “Arts 
Council Azərbaycan” təşkilatının, Bəstəkarlar 
İttifaqının nümayəndələri qatılıblar.

Xatırladaq ki, Azərbaycan 1992-ci ilin iyu-
nundan UNESCO-ya üzv qəbul olunub. 1996-
cı ildə isə təşkilat ilə Azərbaycan arasında 
əməkdaşlıq sahəsində memorandum imza-
lanıb. Həmin vaxtdan etibarən BMT-nin elm, 
təhsil və mədəniyyət üzrə bu nüfuzlu təşkilatı 
ilə əlaqələrimiz genişlənməkdədir. Xüsusilə 
də Birinci-vitse prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni 
irs nümunələrinin qorunması və UNESCO−
Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına göstərdiyi 
xidmətlər nəticəsində ölkəmiz qeyri-maddi 
mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası 
Komitəyə üzv seçilib. Bundan sonra həmin 
sahədə əlaqələr daha da möhkəmlənib. 

Səbuhi MƏMMƏDOV,
Elşən AĞALAR (foto)

“Xalq qəzeti”

İrsin idarəedilməsi üzrə təlimə start verildi

Memorandum hər iki qurum üçün faydalı olacaq

Azərbaycan Turizm və Menecment Uni-
versiteti (ATMU) ilə “PMD Hospita-
lity” arasında birgə əməkdaşlığa dair 

Anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədi 
Azərbaycan Turizm və Menecment Univer-
sitetinin rektoru İlham Mədətov və “PMD 
Hospitality” MMC-nin idarə heyətinin sədri 
Kəmalə Əzizova imzalayıblar. 

ATMU-nun rektoru İlham Mədətov imzalan-
mış memorandumun turizm və qonaqpərvərlik 

sahəsində geniş istiqamətləri əhatə edəcəyini, 
peşəkar mütəxəssislərin yetişdirilməsində uni-
versitet – sənaye əməkdaşlığının əhəmiyyətini 
detallı faktlarla isbatladı. 

“PMD Hospitality” MMC-nin idarə heyətinin 
sədri Kəmalə Əzizova ATMU ilə imzalanan me-
morandumun hər iki qurum üçün faydalı olaca-
ğına əminliyini bildirdi. ATMU məzunlarından 
18 nəfərin həmin qurumun müxtəlif qurumların-
da uğurlu fəaliyyətindən söz açdı. 

Memorandumda ATMU 
tələbələrinin “PMD Hospita-
lity” MMC-də könüllü və isteh-
salat təcrübəsi üzrə müxtəlif 
proqramlarda iştirakı, tələbə və 
məzunlar üçün iş imkanlarının 
yaradılması, universitetdə təşkil 
olunan müxtəlif tədbirlərə qurum 
əməkdaşlarının dəvət olunması, 
layihə və tədqiqatların həyata 
keçirilməsində birgə iştirak, 
konfransların, təlimlərin, ustad 
dərslərinin, seminarların təşkili, 
ictimai əhəmiyyət kəsb edən 
təşəbbüslərin dəstəklənməsi və 
digər məsələlər əksini tapıb. 

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”
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