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Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 25-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş
katibi Ekmələddin İhsanoğlunu qəbul etmişdir.
Ekmələddin İhsanoğlu ölkəmizə hər gəlişi zamanı böyük inkişaf prosesinin şahidi olduğunu dedi. O, Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin əmək nazirliklərinin yüksək
səviyyəli rəsmilərinin iclasının Bakıda keçirilməsini əməkdaşlığımızın yaxşı nümunəsi kimi dəyərləndirdi.
Dövlətimizin başçısı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin əmək nazirliklərinin yüksək
səviyyəli rəsmilərinin iclasının Bakıda keçirilməsini təşkilata üzv olan dövlətlər arasında əməkdaşlığın
daha da genişləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə əminliyini bildirdi.
Görüşdə Azərbaycan ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əməkdaşlığın bütün istiqamətlərdə uğurlu
inkişafından məmnunluq ifadə olundu, Azərbaycanın bu təşkilatın bütün strukturlarında fəal əməkdaşlıq
etməsinin əhəmiyyəti qeyd edildi.
* * *
Aprelin 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı əmək
nazirlərinin Bakıda keçirilən konfransının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 25-də Rumıniyanın xarici işlər naziri Titus Korlateanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.

Naxçıvan Qızlar Liseyinin şagirdləri üçün Heydər Əliyev Muzeyində açıq dərs keçilmişdir. Əvvəlcə muzeyin yaranma tarixi,
onun zəngin eksponatları haqqında
şagirdlərə ətraflı məlumat verilmişdir. Sonra məktəbin tarix müəllimi Səkinə Abdullayeva “Milli
dövlət quruculuğunun banisi” mövzusunda danışaraq demişdir ki,
işıqlı əməlləri, ölməz xatirəsi həmişə bizimlə olan, Günəş kimi
Azərbaycanı əbədi nura qərq edən
ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
adı ilə daim öyünməyə haqqımız
vardır. Tarixi yaradan çox böyük
şəxsiyyətlərdən olan ulu öndər
Heydər Əliyev bütün həyatını canından artıq sevdiyi xalqının xoşbəxtliyinə, Azərbaycanın tərəqqisinə həsr etmişdir. Müasir tariximizin 40 ildən çox bir dövrü bu
böyük insanın, unudulmaz şəxsiyyətin adı ilə bağlıdır. Ulu öndərimiz
hələ sovet dövründə zamanın imkanlarından istifadə edərək ölkəmizin gələcək müstəqilliyinin əsa-

Heydər Əliyev Muzeyində növbəti açıq dərs

sını qoymuşdur. 1991-ci ildə əldə
etdiyimiz müstəqilliyin əsası XX
əsrin 70-80-ci illərində ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur. 1990-cı il iyulun
22-də tale ulu öndər Heydər Əliyevi
Vətənə göndərməklə Naxçıvanı və
bütövlükdə Azərbaycanı böyük bəlalardan hifz elədi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri kimi gərgin fəaliyyəti dövründə Ermənistanın blokadaya sal-

dığı, Bakının isə taleyin ümidinə
buraxdığı tənha adanı xatırladan
Naxçıvanda ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə mühüm qərarlar qəbul
edilir, xalqın inamı özünə qayıdırdı.
Tanrı ulu öndəri bu regiona göndərməklə Naxçıvanı işğal olunmaq,
əhalisini isə qaçqın ömrü yaşamaq
təhlükəsindən hifz etmişdir. Həmin
vaxt Bakıda ictimai və siyasi xaos
hökm sürürdü. Ölkə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üzləşmiş,

Beynəlxalq seminar davam edir

“Ölkələr üzrə informasiyakommunikasiya texnologiyalarının inkişaf səviyyəsini müəyyən etmək üçün Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqında
yeni indikatorlar yaradılıb. Hazırda yeni indikatorlar da nəzərdən keçirilir. İndikatorlardan
7-si “Elektron hökumət”lə bağlıdır. Hələlik, bununla bağlı statistik məlumatların toplanmasına başlanmayıb. Çünki bu indikatorlar çox yeni təsis edilib”.
Bu varədə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Statistik göstəricilər və informasiyalar şöbəsinin rəhbəri Syuzan Telçer
“Duzdağ” hotelində keçirilən
“Beynəlxalq standartlara uyğun
olaraq elektrorabitə/İKT indikatorlarının unifikasiyası” mövzusunda regional seminarındakı
çıxışında məlumat verib.
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı rəsmisinin sözlərinə
görə, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqında informasiya-kommunikasiya texnologi-

yaları üzrə toplanan indikatorlar
beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış əsas indikatorlar siyahısını
təşkil edir. Əgər milli səviyyədə
toplanan məlumatları digər ölkələrlə müqayisə etmək istəyiriksə,
o zaman bu informasiyalar çox
münasib istinad siyahısıdır. Bu
siyahıda hər sahə üzrə fərqli indikatorlar yer alıb. “İKT sektoru
təhsildə” istiqaməti üzrə 8 indikator müəyyənləşdirilib və bu
statistik məlumatlar YUNESKO
Statistika İnstitutu tərəfindən
əldə edilib.
Qeyd edilib ki, Beynəlxalq
Telekommunikasiya İttifaqı informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə statistik məlumatların və göstəricilərin toplanması üçün ilk dəfə qısa sorğudan istifadə edəcək. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı
bundan sonra ev təsərrüfatlarında
aparılan sorğu əsasında məlumatların toplanması üçün ölkələrə, o cümlədən milli statistika
orqanlarına anketi qısa sorğu
formasında göndərməyi nəzərdə
tutub. Müxtəlif təsnifatlar üzrə

məlumatın necə əldə edilməsi,
necə hasil olunmasının müəyyənləşdirilməsi olduqca vacibdir.
Bu məqsədlə anket-sorğuda, adətən, 12 indikator öz əksini tapır.
Resurslar üçün qısa anket-sorğudan istifadə təcrübəsi bu il
ilk dəfə həyata keçiriləcək. Ev
təsərrüfatı üzrə toplanan göstəricilər və statistik məlumatlar
zamanı, əsasən, 3 indikator, o
cümlədən radio-cihaz qurğuları,
televizor və internetə çıxış imkanları nəzərdən keçirilir. Əsas
siyahı daha çox fundamental
baza siyahısıdır. Siyahının əsas
məqsədi ümumi platformanı
müəyyən etməkdir. Amma bəzi
ölkələr daha çox məlumat əldə
etmək istədiyi üçün hətta Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının ev təsərrüfatlarında tövsiyə etdiyi minimum indikatorlardan daha çox məlumat toplamağa çalışırlar. Artıq 3 əsas
indikator informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf indeksinə daxil edilib.
Seminarda Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının məsləhətçisi, Valensiya Universitetinin müəllimi Marqarita Rorun,
Azərbaycan Dövlət Statistika
Komitəsinin Nəqliyyat, informasiya və rabitə sektorunun rəhbəri Anar Orucovun, Qırğız Respublikasının İnformasiya texnologiyaları üzrə milli mərkəzinin direktoru Almaz Bakenovun və başqalarının məruzələri
dinlənilib.

milli dövlətçiliyimiz çətin sınaqlara
məruz qalmışdı. Məhz belə bir
böhranlı vaxtda, 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider
Heydər Əliyevin misilsiz fədakarlığı, müdrik və uzaqgörən siyasəti
sayəsində müstəqilliyi qorumaq,
onun bünövrəsini möhkəmləndirmək, düzgün, təhlükəsiz istiqamətə
yönəltmək mümkün olmuşdur.
Ümummilli liderimizin rəhbərliyi
ilə qısa müddətdə dövlətçiliyin təməl prinsipləri yaradılaraq möhkəmləndirilmiş, müstəqil Azərbaycan dünya birliyinin tamhüquqlu
üzvünə çevrilmişdir.
Bu gün Azərbaycanın qazandığı
uğurlar dünyanın diqqət mərkəzindədir. Ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin yeritdiyi daxili və xarici
siyasət xətti demokratik inkişaf
prinsiplərinin tələblərinə, insan hüquqlarının qorunmasına tam təminat
verir. Ümummilli lider Heydər

Əliyevin yolu ilə gedən doğma
Azərbaycanımızın hər günü sosial-iqtisadi həyatda əldə olunmuş
mühüm dəyişikliklərlə yadda qalır.
Ulu öndərin quruculuq xətti
muxtar respublikamızda da uğurla
davam etdirilir. Bu gün diyarımızda genişmiqyaslı quruculuq,
abadlıq işləri aparılır, yeni emal,
sənaye müəssisələri istifadəyə verilir, yeni iş yerləri açılır, əhalinin
sosial rifahı yaxşılaşdırılır. Böyük
öndərin miras qoyub getdiyi siyasi
xətt, ideologiya o qədər bəşəri, o
qədər yaşarıdır ki, artıq Azərbaycan xalqının taleyində əvəz edilməyəcək bir ictimai düstura çevrilmişdir. Elə Heydər Əliyev böyüklüyü, Heydər Əliyev dühasının
təntənəsi də məhz bundadır. Onun
göstərdiyi yol alternativsizdir. Nə
qədər ki müstəqil Azərbaycan
dövləti, Azərbaycan xalqı var, ulu
öndərimiz Heydər Əliyev də var
olacaqdır.
Sonda liseyin şagirdləri muzeyin
eksponatları ilə tanış olmuşlar.

Bədən tərbiyəsi və idmanın kütləviliyinə
nail olunmalıdır
Bu fikirlər Sədərək Rayon İcra Hakimiyyətində keçirilən
tədbirdə səsləndirilmişdir
Martın 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində bədən tərbiyəsi
və idmanın hazırkı vəziyyəti və qarşıda
duran vəzifələrlə bağlı keçirilən müşavirədə verilən tapşırıqların icrası ilə
əlaqədar dünən Sədərək rayonunda
tədbir keçirilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Həbib İbrahimov
açaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisində keçirilən müşavirədə muxtar respublika rəhbəri tərəfindən qarşıya
qoyulan vəzifələrdən danışmışdır. Bildirmişdir ki, şəhər və rayon İcra hakimiyyətlərinin qısa müddətdə idman federasiyalarının şəhər və rayon şöbələrinin
yaradılmasına nail olması, müxtəlif idman
yarışlarının təşkili və keçirilməsini təmin
etməsi, gənc idmançıların hazırlanması,
yerlərdəki idman qurğu və obyektlərindən
səmərəli istifadəyə diqqətin artırılması
həmin vəzifələr sırasındadır. Bugünkü
tədbirin keçirilməsində də məqsəd qarşıya
qoyulan vəzifələrin qısa müddətdə və
keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi yollarının
müzakirəsi, konkret istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsidir.
Qeyd edilmişdir ki, Sədərək rayonunun ümumtəhsil məktəblərinin müasir
idman zalları ilə təmin edilməsi, zallarda
idman qurğularının şagirdlərin istifadəsinə verilməsi bölgədə idman və bədən
tərbiyəsinin kütləviliyinə geniş imkanlar
açmışdır. Eyni zamanda rayon mərkəzi
Heydərabad qəsəbəsində yeni Şahmat
Məktəbinin istifadəyə verilməsi və bu-

rada lazımi şəraitin yaradılması gənclərdə, uşaq və yeniyetmələrdə idmanın
bu növünə marağın güclənməsinə səbəb
olmuşdur.
Tədbirdə muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən idman federasiyalarının rayonda
yaradılan şöbələri barədə məlumat verilmiş, onlara təyin olunan rəhbərlərin
adları açıqlanmış, rayon Gənclər və İdman
İdarəsi ilə birgə həmin idman şöbələrinin
tədbirlər planı təsdiq olunmuşdur.
Vurğulanmışdır ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
90 illik yubileyi ilə əlaqədar 2013-cü il
muxtar respublikada “Heydər Əliyev ili”
elan edilmişdir. “Heydər Əliyev ili” çərçivəsində ulu öndərin 90 illik yubileyinə
həsr olunmuş idman yarışları keçirilməli,
bu iş bütün il boyu davam etdirilməli,
daha yüksək nailiyyətlər qazanmaq üçün
rayon idmançıları və aid təşkilatlar səylə
çalışmalıdırlar.
Müzakirə olunan məsələ ilə əlaqədar
rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Nadir Quliyev, Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi
Etibar Əliyev, Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin direktoru Yusif Həsənov, UşaqGənclər Şahmat Məktəbinin direktoru
Elman Əliyev çıxış edərək Ali Məclisin
Sədri tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifələrin vaxtında və yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün bütün qüvvələrini
səfərbər edəcəklərini bildirmişlər.
Tədbirə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Həbib İbrahimov yekun vurmuşdur.
Xəbərlər şöbəsi
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mummilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti milli dövlətçilik
təcrübəsinə əsaslanmaqla respublikamızın inkişafını təmin
edəcək bütün sahələrin hərtərəfli yüksəlişinə istiqamətlənmişdir. Bu
bir həqiqətdir ki, Azərbaycan məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 19691982-ci illərdə inkişaf etdirdiyi və zirvələrdən zirvələrə qaldırdığı bir
ölkədir. Ulu öndərimiz hələ keçmiş SSRİ zamanından ölkəmizi müstəqillik dövrü üçün tam hazır vəziyyətə gətirmişdir. 1969-1982-ci
illərdə yüzlərlə zavod, fabrik, istehsalat sahələri yaradılmışdır. 213
iri sənaye müəssisəsi işə salınmış, bir çox mühüm istehsal sahələrinə
görə Azərbaycan Sovet İttifaqında aparıcı yerlərdən birini tutmuşdur.
Azərbaycanda istehsal olunan 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə
ixrac olunurdu. Bu illərdə istehsal olunan sənaye məhsulları öz
həcminə görə əvvəlki 50 ilin iqtisadi inkişafına bərabər idi.
Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin ölkəmizin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərdən istər keçmiş ittifaq, istərsə də
müstəqillik dövründə Azərbaycanın
bütün regionları kimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikasına da pay düşmüşdür. Ulu öndərimizin siyasi
fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə
bu istiqamətdə çox böyük işlərin
əsası qoyulmuşdur. İqtisadiyyatın
bütün sahələrində insanlar üçün
sağlam fəaliyyət mühitinin yaradılması amilinə yer verən dahi
rəhbər Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik etdiyi 19911993-cü illərdə məhz yeni iqtisadi
şərait üçün zəruri olan addımlar
atmışdır. Bu dövrdə bir çox siyasi
uğurlarla birlikdə, iqtisadi nailiyyətlərin də əsası qoyulmuşdur. Bazar
iqtisadi sisteminin əsas inkişaf qanunlarının ilk dəfə məhz Naxçıvan
Muxtar Respublikasında dahi
rəhbərimiz tərəfindən bərqərar olunması, köhnədənqalma təsərrüfat
formalarının yeniləri ilə əvəz edilməsi, bir sözlə, yeni iqtisadi şərait
üçün yararlı olan mexanizmlərin
təmin edilməsi məhz ulu öndər
Heydər Əliyev kimi dahi siyasətçinin müdrik fəaliyyəti nəticəsində
mümkün ola bilərdi. Bu inkişaf
proseslərinin yaratdığı əlverişli mühit nəticəsində son 17 ildə sürətli
intibah dövrünü yaşayan Naxçıvan
Muxtar Respublikası bütövlükdə
ölkəmizin milli iqtisadi inkişafında
qürurverici yer tutmaqdadır.
Ötən müddət ərzində atılmış
məqsədyönlü addımlar muxtar respublikanın hər bir yaşayış məntəqəsinin inkişafına, müasirləşməsinə
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qli Mülkiyyət Günü
2000-ci ilin sentyabr
ayında Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Baş Assambleyasının qərarı ilə təsis edilmişdir. 2001-ci ildən başlayaraq
hər il aprelin 26-sı Azərbaycanda
da “Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Günü” kimi qeyd edilir.
Azərbaycanda əqli mülkiyyətlə
bağlı münasibətlərin tənzimlənməsi
ümummilli lider Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə əqli mülkiyyətlə bağlı
münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətində mühüm işlər görülmüş,
əqli mülkiyyətin qorunması və inkişafına diqqət artırılmış, bu sahədə
zəngin qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Ölkəmizdə 1996-cı ildə
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”, 1997-ci ildə “Patent haqqında”, 1998-ci ildə “Əmtəə
nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunları qəbul olunmuşdur. Azərbaycan 1995-ci ildə Ümumdünya
Əqli Mülkiyyət Təşkilatına üzv olduqdan sonra Avrasiya Patent Konvensiyasına qoşulmuş və Avropa
Patent Təşkilatı ilə əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşdur. 2001-ci ildə Azərbaycan Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Təşkilatına üzv olan 180 dövlət
içərisindən təşkilatın 42 koordinator
ölkəsinin siyahısına daxil edilmişdir.
Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına göstərilən dövlət qayğısı,
ölkəmizin iqtisadi inkişaf tempi əqli
mülkiyyət sisteminin uğurlu fəaliyyətinə təminat yaratmışdır. Azərbaycan əqli mülkiyyət hüquqlarının
qorunması sahəsində beynəlxalq

uzaqgörən ideyalarının ölkəmizdə
uğurla həyata keçirildiyinin bir
daha şahidi olarıq.
Ulu öndərimizlə başlanan uğurlu
dövlətçilik və inkişaf siyasətinin
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən davam etdirilməsi, xüsusən də 2004-2008-ci illəri əhatə
etməklə birinci mərhələdə, 20092013-cü illəri əhatə etməklə ikinci
mərhələdə qəbul edilən regionların
sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət
proqramlarının uğurlu icrası nəti-

Ulu öndərimiz bütün siyasi fəaliyyəti dövründə Naxçıvan Muxtar
Respublikasını daim inkişaf etdirəcək ideyalar irəli sürmüş, bu tarixi
ərazinin təhlükəsizliyi üçün çalışmışdır. Ulu öndərimizin yaşatdığı
və əmanət qoyduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası 1995-ci ildən etibarən özünün intibah dövrünə
qədəm qoymuşdur. Bunu 19952012-ci illərdə böyük zəhmətin
uğurlu nəticəsi olan müxtəlif təyinatlı və gözoxşayan yaraşıqlı

bütün sahələrin tarazlı yüksəlişinə
təkan vermiş və sözün həqiqi mənasında, inkişafın Naxçıvan modeli
yaradılmışdır.
İqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı
sahəsində də özünü göstərən bu
irəliləyiş məhsul istehsalının artmasına əsaslı stimul olmuşdur.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi
uğurları xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
90 illik yubileyinə ən böyük töhfədir

geniş imkanlar açmışdır.
Müdrik siyasətdən doğan hərtərəfli uğurlar bütövlükdə ölkəmizin regionda lider, dünyada isə
qətiyyətli söz sahibi bir ölkəyə
çevrilməsi ilə nəticələnmişdir. Yanaşmamızı müasir dünya gerçəkliyi, xüsusilə də Avropa məkanına
daxil olan bir sıra ölkələrin iqtisadi
böhran keçirməsi istiqamətində
ifadə etsək, onda açıq şəkildə görünər ki, Azərbaycan Respublikası
və onun ayrılmaz tərkib hissəsi
olan Naxçıvan Muxtar Respublikası davamlı və dayanıqlı intibah
dövrünü yaşamaqdadır. Yəni bir
tərəfdə aparıcı Avropa ölkələrində
iqtisadi böhranlar nəticəsində yaranan kütləvi işsizlik hallarına, digər tərəfdə isə ölkəmizin inkişaf
və nailiyyətlərinə diqqət etsək,
dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin

cəsində ölkəmizdə yoxsulluğun həddi 6 faizə enmişdir. Təbii ki, bunlar
ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin durmadan artmasının ən bariz təsdiqi
və sübutudur.
Azərbaycanda 1994-cü ildən neft
sektorunun, 1995-ci ildən isə qeyri-neft sektorunun inkişafı bütün
regionlarımızda özünü göstərməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası da böyük inkişaf yolu keçmişdir. Son 18 ilə yaxın bir dövrdə
əldə olunan uğurlar dahi rəhbərimizin 90 illik yubileyinə möhtəşəm
töhfədir. Fikrimizi statistik rəqəmlərlə əsaslandıraq: Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Ümumi Daxili
Məhsul istehsalı 2012-ci ildə 2 milyard 103 milyon 424 min manata
çatmışdır. Bu göstərici 2013-cü ilin
yanvar-mart aylarında 415304,3
min manat həcmində olmuşdur.

obyektlərin tikilməsində görürük.
Fikrimizi faktlarla ifadə etsək görərik ki, göstərilən müddət ərzində
Naxçıvanda 283 elm və təhsil ocağı,
195 ümumtəhsil məktəbi, 323 mədəniyyət, 202 səhiyyə, 37 idman
obyektləri, 456 inzibati bina, 84
qəsəbə və kənd mərkəzləri, 642
mənzil təsərrüfatı üzrə obyekt, 351
kommunal infrastruktur obyekti,
163 nasos stansiyası, 382 subartezian quyusu, 136 körpü, 486 məhdud fiziki imkanlı, məcburi köçkün,
qaçqın və şəhid ailələri, təbii fəlakətdən zərərçəkənlər və digər bu
kimi kateqoriyalardan olan şəxslər
üçün ev, 5788 istehsal, xidmət və
digər infrastruktur obyektləri istifadəyə verilmişdir.
Yuxarıdakı faktlardan da görünür
ki, muxtar respublikada geniş vüsət
almış sosial-iqtisadi inkişaf tədbirləri

2005-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, hər il
müxtəlif adda və təyinatda gətirilən
kənd təsərrüfatı texnikaları məhsul
istehsalının artırılmasına birbaşa
xidmət etməkdədir. “Naxçıvan
Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 116 ədədi
2013-cü ilin yanvar-mart ayları
olmaqla, cəmi 995 ədəd müxtəlif
təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası
alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın,
“2008-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında əhalinin
ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nın,
“2012-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı
üzrə Dövlət Proqramı”nın qəbul
olunması regionun hərtərəfli inkişafını təmin etmişdir.
Bütün bunların nəticəsində muxtar respublikamızda yaradılmış əlverişli, sağlam və dayanıqlı iqtisadi
mühit hər birimizin gündəlik həyatında özünü göstərməkdədir.
Bir sözlə, Naxçıvan Muxtar
Respublikası ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin görmək istədiyi
şəkildə inkişaf etdirilir.
Cavadxan QASIMOV
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

nişanının elektron variantda yığılması təmin edilmişdir. Yeni qeydiyyata düşən əmtəə nişanlarının
məlumat bankına əlavə edilməsi işləri isə mütəmadi olaraq davam
şafına yönəlmiş ardıcıl tədbirlər etdirilməkdədir.
həyata keçirilir.
“Azərbaycan Respublikasında
Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət dili haqqında”, “Əmtəə niStandartlaşdırma, Metrologiya və şanları və coğrafi göstəricilər haqPatent üzrə Dövlət Komitəsi əqli qında”, “Dərman vasitələri haqmülkiyyət hüquqlarının qorunması qında” Azərbaycan Respublikasısahəsində üzərinə düşən vəzifələri nın qanunlarına, “Reklam yayımına
mövcud qanunvericiliyin tələblərinə icazə (razılıq) verilməsi Qaydalauyğun qurur. Fəaliyyəti dövründə rı”nın təsdiq edilməsi barədə Azərkomitəyə ixtiraya dair iddia sənə- baycan Respublikası Prezidentinin
dinin qeydiyyata alınması üçün 60, Fərmanına və Azərbaycan dilinin
sənaye nümunəsinə dair 86, faydalı orfoqrafiya qaydalarına əsasən,
modelə dair isə 4 müraciət daxil müstəsna hüququ olmayan əmtəə
olmuş və dövlət ekspertizası apa- nişanlarından, xarici dildə yazılan
rılmışdır. Ekspertiza zamanı qüvvədə reklamlardan istifadənin qarşısının
olma müddəti 20 il olmaqla, 21 ix- alınması məqsədilə muxtar restiraya, həmçinin qüvvədə olma müd- publika ərazisində aparılan monidəti 10 il olmaqla, 22 sənaye nü- torinqlər zamanı xarici dildə yazılan
munəsinə və 1 ədəd faydalı modelə qanunsuz reklam üsullarından ispatentin verilməsi təmin edilmiş, tifadənin, reklamına yol verilməyən
əmtəə nişanlarına mühafizə sənədi dərman vasitələrinin reklam lövalmaq üçün 1353 iddia sənədi daxil həsindən istifadənin, əmtəə nişanolmuşdur ki, bunlardan da qüvvədə larından qanunsuz istifadənin qarolma müddəti 10 il olmaqla, 665 şısının alınması məqsədilə tədbirlər
şəhadətnamə dövlət reyestrində qey- görülmüşdür. 2012-ci il ərzində
diyyata alınaraq sahibkarlara veril- muxtar respublika ərazisində apamişdir. Məlumat bankının elektron rılan yoxlamalar zamanı 641 təsisteminin yaradılması məqsədilə sərrüfat subyektində 1754 ədəd
1927-ci ildən 2012-ci ilədək Azər- xarici dildə yazılan qanunsuz rekbaycan Respublikasında qeydiyyat- lam üsullarından istifadənin qarşısı
dan keçmiş 25 min 378 ədəd əmtəə alınmışdır.
uxtar respublikamızda əqli mülkiyyətin inkişaf etdirilməsi, ixtiraların istehsalatda tətbiqinə və alınmış patentlərin beynəlxalq
mühafizəsinə nail olmaq üçün həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir.
Bu da əqli mülkiyyət sahiblərinin hüquqlarının qorunmasına, insanların
intellektual potensialının inkişafına xidmət edir.

26 aprel Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Günüdür

Muxtar respublikada insanların əqli mülkiyyət
hüququnun qorunması diqqət mərkəzində saxlanılır
sistemə uğurla inteqrasiya olunmuş,
təyinatından, dəyərindən və məzmunundan asılı olmayaraq, yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticəsi olan elm,
ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin
qorunmasına hüquqi zəmin yaradılmışdır. Ümumilikdə, əqli mülkiyyət sahəsi, həmçinin patent, ixtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri, əmtəə nişanları və coğrafi
göstəricilər ölkəmizdə Ümumdünya
Ticarət Təşkilatının tələblərinə uyğunlaşdırılmış qanun və normativ
sənədlərlə tənzimlənir. 2012-ci ildə
“Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun qəbul olunması
isə bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin əhatə dairəsini daha da
genişləndirmişdir.
Biliklərin və mədəniyyət funksiyalarının köklü şəkildə dəyişməsi,
əqli fəaliyyət nəticələrinin iqtisadiyyatda mühüm amilə çevrilməsi
əqli mülkiyyət hüquqlarına marağı
daha da artırmışdır. Əqli mülkiyyətin qorunması milli-mədəni irsin,
milli özünəməxsusluğun və adətənənələrin yaşadılmasının mühüm
şərtlərindən biri hesab olunur. Ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən son 10 ildə həyata keçirilən
uğurlu siyasət nəticəsində əqli mülkiyyət sisteminin fəaliyyətinə təminat yaradılmış, müəlliflik hüququ
və digər əqli mülkiyyət hüquqları
sahəsi prioritet istiqamətlərdən bi-

rinə çevrilmişdir. Dövlət başçısının
“Müasir dünya sivilizasiyasının
tərəqqisində insan kapitalı və intellekt yeni keyfiyyət amili kimi
həlledici əhəmiyyət daşıyır. Hər
bir dövləti rifah və yüksəlişə aparan yol elm və innovasiyalara
əsaslanan inkişafdan keçir...” fikirləri müasir dövrdə əqli mülkiyyətə əsaslanan inkişafın əhəmiyyətini bir daha təsdiq edir.
Əqli mülkiyyət sahəsində dövlət
siyasəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında da uğurla həyata keçirilir.
Muxtar respublikamızda qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş
hallarda və qaydada vətəndaşın,
yaxud hüquqi şəxsin intellektual
yaradıcılığının nəticələrinə, məhsullara, yerinə yetirilən iş və xidmət
növlərinə, firma adı, əmtəə nişanı,
xidməti nişan və sairəyə dair əqli
mülkiyyət nəticələri müstəsna hüquqlar kimi qorunur. Patent sistemi
vasitəsilə əmtəə nişanları və coğrafi
göstəricilər, ixtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələrinə dair
iddia sənədlərinin qəbulu və ekspertizası həyata keçirilir, dövlət reyestri aparılır. Əqli mülkiyyətə
əsaslanan sahələrin təmsilçiləri xalqımızın ən dəyərli sərvətinin –
onun intellektual potensialının inkişaf etdirilməsi, əqli potensialın,
milli mədəniyyətimizin, zəngin mənəvi dəyərlərimizin gələcək nəsillərə
aşılanması işində yaxından iştirak
edir, intellektual mülkiyyətin inki-
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İlk gəldiyimiz qənaət
er kürəsində mövcud olan
on bir iqlim qurşağının
doqquzunun diyarımızda mövcud
olması elm tərəfindən sübuta yetirilmişdir. Buna inanmayanlar ola
bilər. Ancaq bu qədim yurd yerinin
müxtəlif ünvanlarına yolu düşənlər
elmin sübut etdiyi faktın həqiqət
olması ilə qeyd-şərtsiz razılaşarlar.
Xüsusilə də muxtar respublikanın
ucqar dağ yaşayış məntəqələrində
ilin bütün fəsillərində bu reallıqla
rastlaşmaq mümkündür.
Bu günlərdə yolumuz Culfa rayonunun Boyəhməd kəndinə düşmüşdü. Rayon mərkəzindən 64 kilometr aralıda yerləşən kəndə çatmamış uzaqdan görünən, Boyəhmədi əhatəyə alan, möhtəşəmlik
mücəssəməsi olan “səngərdən qalalı
dağlar” diqqəti çəkirdi. Maraqlı
məqam onda idi ki, kəndin cənubşərqində yerləşən dağın quş da
səkə bilməyən, ün yetməyən zirvəsində qar hələ də əriməmişdi.
Sanki yaşıl xalı salınmış, lalənin
laləni çağırdığı yamaclarda isə qoyun-quzu sürüləri otarılırdı. Bu
mənzərəyə baxdıqca gözlərim önünə muxtar diyarımızın dilbər guşələrindən olan Ordubad rayonunun
Tivi, Nəsirvaz, Ələhi, Şahbuz rayonunun Ağbulaq, Yuxarı Qışlaq,
Babək rayonunun Yuxarı Buzqov
və digər yaşayış məntəqələri gəlirdi.
Hər biri böyük bir qəzet yazısının
materialı olan bu ünvanlara yolu
düşənlər təbiətin belə mənzərələri
qarşısında təəccüblərini gizlədə bilmirlər. Həmin mənzərələrdən doymaq mümkün deyil. Belə yurd yerlərində yaşamağın özü bir xoşbəxtlikdir. Boyəhməddə yaşayanlar da
taleyin bu bəxşişindən xeyli razıdırlar.
Uzunömürlü insanları gənclərlə bərabər qurub-yaradır, səhərləri gün
doğmamışdan qarşılayır, hər açılan
sabahı yeni günün töhfəsi sayırlar.
Bu, Boyəhməd kəndidir və ya
yaşayış məntəqəsinin
tarixi haqqında bir neçə söz
vtomobilimiz ötən il istifadəyə verilmiş Boyəhməd
Kənd Mərkəzinin qarşısında dayanır. Redaksiyamızın fotoqrafı
Əli Xudiyev hələ kəndə girməmiş
yoldan gördüyümüz mənzərələri
fotoaparatın yaddaşına köçürmək
üçün bir anda avtomobildən düşərək
özünə mövqe seçir. Bu vaxt bizə
yaxınlaşan bir nəfərlə tanış oluruq.
Özünü təqdim edir. Öyrənirik ki,
kənd tam orta məktəbinin müəllimi
Nizami Yaqubovdur. Nizami müəllimin maraqlı müsahib olduğu ilk
anda üzə çıxır. Kəndin adı ilə bağlı
dəqiq məlumatı olmadığını bildirsə
də, yaşayış məntəqəsinin tarixindən
həvəslə danışır. Bildirir ki, indiki
yaşayış məntəqəsinin şimal-qərbində, Dərəçayın sol sahilində İlk Dəmir dövrünə, cənub-qərbdə erkən
orta əsrlərə, şimal-şərqdə isə orta
əsrlərə aid yaşayış yerləri mövcuddur. Hər 3 yaşayış yerində 1991-ci
ildə kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar
aparılmışdır. Birinci yaşayış yerindən gil qab qırıqları, çəhrayı və
boz rəngli tuf daşından hazırlanmış
dən daşları tapılmışdır. Bu abidənin
eramızdan əvvəl birinci minilliyin
birinci yarısına aid olması ehtimal
edilir. İkinci yaşayış məntəqəsi şimalda və şərqdə dağ silsiləsi, şimal-qərbdə və cənub-qərbdə dərin
dərələrlə əhatə olunmuşdur. Yaşayış
yerinin III-IX əsrlərə aid olması
güman edilir. Üçüncü yaşayış yeri
şimal-şərqdə hündür dağlarla, cənubda isə torpaq yolla əhatələnmişdir. Bu abidənin isə XIV-XVII
əsrlərə aid olması ehtimal olunur.
Nizami müəllim onu da bildirir ki,
kəndin tarixi ilə bağlı daha 2 arxeoloji abidə tapılmışdır. Abidələrin
birinin sahəsi 5 min kvadratmetrdir.
Hər tərəfdən hündür dağlarla əhatə
olunmuşdur. Buradan 2 dağılmış
və 2 salamat qalmış qəbir, tunc
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xəncərlər, tunc qın, bilərziklər, boyunbağılar, küp, qədəhtipli qablar,
nimçə və sair tapılmışdır. İkinci
abidə isə hündür dağ yamacında
yerləşir. Buradan da müxtəlif arxeoloji materiallar əldə edilmişdir.
Söhbəti kənd məktəbində
davam etdiririk
ərq qapısı” qəzeti redaksiyasından gəldiyimizi
eşidib kənd adamları ikibir, üçbir
məktəbin həyətinə yığışırlar.

“Ş

liklərində, yas mərasimlərində, bayramlarda iştirak etmişəm. Heç bir
yerdə adət-ənənələrimizə Naxçıvanda olan qədər bağlılıq görməmişəm. Naxçıvanlılar bu adət-ənənələrə ən qiymətli sərvət kimi baxırlar, onları qoruyurlar. Əgər belə
olmasaydı, yaşı yüz illəri ötən bu
dəyərlərimiz bu gün yaşamazdı.
İstər toy şənlikləri, istər yas mərasimləri ilə bağlı adətlərimiz özünəməxsus cəhətləri ilə seçilir. Elə

aiddir. Onu da deyim ki, Boyəhməddə Novruz adətlərinə də ciddi
əməl olunur.
Dağ kəndinin bu günü və ya
dövlət qayğısı əhatəsində
olan yaşayış məntəqəsi
eyd edək ki, Boyəhməd
kəndi Ləkətağ kənd inzibati
ərazi dairəsinin tərkibindədir. Boyəhməddə 66 təsərrüfatda 337 sakin
yaşayır. Əhalinin əsas məşğuliyyəti
heyvandarlıq, arıçılıq və meyvə-
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kişafına göstərdiyi yüksək diqqət
və qayğının ifadəsidir”.
Həmin gün ilk olaraq Çeşməbasar-Boyəhməd avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin 2011-ci il sentyabrın 2-də
imzaladığı “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa və Kəngərli rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamın icrası

Dağlar qoynundan dünyaya boylanan yurd yeri: Boyəhməd
Hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuş bu yaşayış məntəqəsi müasir Azərbaycan kəndidir

Ömrünün doqquzuncu onilliyini
yaşayan Əmralı Novruzov, digər
uzunömürlülər Tahir Əliyev, Nəsrəddin Quliyev və başqaları ilə
həmsöhbət oluruq. Bu ixtiyar qocaların söhbətlərinin hələ də təsiri
altındayıq. Daha bir qənaətə isə
burada gəlirik: naxçıvanlıların doğma yurd yerinə, boya-başa çatdığı
torpağa bağlılığını elə bu kiçik yaşayış məntəqəsində görmək olar.
Çoxlarında yaranan “dağ kəndində
yaşamaq çətindir” fikrini onlar,
birmənalı olaraq, rədd edirlər. Əmralı kişi deyir ki, Boyəhməddə
20-yə yaxın bulaq var: Qoşa çeşmə,
Soyuqbulaq, Qarlı dərə və suyu
dişgöynədən digər bulaqlar öz mənbəyini Kiçik Qafqaz dağlarının
ətəklərindən götürürlər. Kənddən
axan Böyükçayın da suyu içməlidir.
Bu çay isə Göy dağın ətəklərindən
qidalanaraq Boyəhməddən keçib
Əlincəçaya birləşir. Onu da bildirdilər ki, Göy dağ dəniz səviyyəsindən 2721 metr hündürlükdə
yerləşir.
Tahir Əliyev söhbətə qoşulur:
“Bu kəndin dağ yamaclarında bitən
armudu, alması, həmərsini, qara
və qırmızı yemişanı və digər meyvələri can dərmanıdır. Bu ildən o
biri ilə kimi saxlayırlar. Soyuducuda
yox, açıq hava şəraitində. Nə xarab
olur, nə də keyfiyyətini itirir. Odur
ki, belə sortları ilbəil artırırıq. Meyvə bağı salmağa yerimiz də az
deyil. Elə bu kəndi əhatəyə alan
Dəvəyatağı, Qaranlıqdərə, Qırxlar
piri, Qız-gəlin çuxuru, Gədik dağlarının yamaclarında hələ yüzlərlə
ağac əkməyə imkanımız var. Hər
ilin yaz və payız mövsümlərində
yüzlərlə ağac əkilir”.
Nizami müəllim bildirir ki, bu
dağlar Kiçik Qafqaz dağlarının
ətəklərindədir. Zəngəzur sıra dağlarından 13 kilometrə qədər bir
ərazidə yerləşirlər. Bu ərazidən Ordubad rayonundakı Gəmiqayaya
gedən yol üstündə yerləşən kəndlərə
yollar var. Tarixən həm o kəndlərin,
həm də Boyəhmədin sakinləri həmin yollardan istifadə ediblər.
Qədim adət-ənənələr qorunub
saxlanılır
ənd ağsaqqalı Nəsrəddin
Quliyev deyir ki, ölkəmizin
çox yerlərində olmuşam. Toy şən-
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bu anda Nəsrəddin kişiyə daha bir
sual ünvanlayırıq:
– Bəs Boyəhməd kəndinə məxsus olan adətlər də vardırmı? Sualımı eşitcək kənd adamlarının birbirindən qabağa düşərək cavab vermək istədiklərini görürəm. Ancaq
hiss edirəm ki, burada da ağsaqqala
ehtiram böyükdür. Odur ki, sualıma
ağsaqqalın özü cavab verir:
– Bütün toy və yas, Novruz
adətlərimizə indi də əməl olunur.
30-40 il bundan qabaq toylarımız
necə olubsa, indi də elə keçirilir.
Hətta kənddən köçüb şəhərdə yaşayan tək-tük boyəhmədli də öz
övladının toy mərasimini gətirib
kənddə keçirir. Necə deyərlər, el
adəti, dədə-baba qaydası ilə keçirilən bu toylar kənddə əsl bayram
əhval-ruhiyyəsi yaradır. Üç gün
çalınan toyun səsi Boyəhməd dağlarına yayılır. Qara zurna, saz indi
də toylarımızın yaraşığıdır. Bir də
ki toyun hər gününün öz mərasimləri var. Boyəhməd toylarında yaranan bir adət də var ki, bu adətə
heç bir yerdə rast gəlməmişəm.
Bu, toylarda icra olunan “Asmakəsmə” oyunudur. Oyunun qaydası
belədir ki, bəy toyun ikinci günü
Xan rolunda oynayır. Toyda müxtəlif vəzifələri yerinə yetirən adamları yanına çağırır. Bəyə əvvəlcədən
məlumat verilir ki, kimsə öz vəzifəsini doğru-dürüst yerinə yetirməyib. Bəy vəzifəsini yerinə yetirməyən şəxsdən nə üçün elə etdiyini soruşur, məsələni araşdırır
və günahkara “cəza” verdirir.
– Bəs “cəza” nədən ibarət olur?
– Kəndin ən uca zirvəsinə ayaqla qalxmaq, çətin yerinə yetirilən
idman hərəkətləri etmək. Təzə bir
“cəza” növü də tapmışıq. Mövsüm
vaxtına düşərsə, vəzifəsini yerinə
yetirməyən adam 5-10 ting əkməlidir. Boyəhməddə olan digər bir
adətə isə Ordubad rayonunun Tivi,
Şahbuz rayonunun Kükü kəndlərində rast gəlmişəm. Bu, “Papaq
apardı” oyunudur. Adətə görə, gəlini
evdən çıxararkən kim bəy evinə
bu xəbəri birinci çatdırarsa, ona
qiymətli toy nəməri verilir. Həmçinin o, istənilən qədər toyda oynamaq imkanı qazanır. Göründüyü
kimi, bu adət muxtar respublikanın,
əsasən, ucqar yaşayış məntəqələrinə

çərçivəsində Çeşməbasar-Boyəhməd
avtomobil yolunun yenidən qurulması bu qol üstdə yerləşən kəndlərin
inkişafına göstərilən dövlət qayğısının
daha bir göstəricisi kimi dəyərləndirilir. Həmin yol Culfa rayonunun
17 kəndinin sakinlərinin rahatlığına
xidmət edir.
Haşiyə: Yeri gəlmişkən qeyd
edək ki, Ləkətağ və Boyəhməd bir
inzibati ərazi dairəsində birləşsələr
də, hər iki kənd üçün kənd mərkəzlərinin inşa edilməsi həmin yaşayış
məntəqələrinin sakinlərinə daha
böyük qayğı olsa da, icra nümayəndəsi Balabəy Allahverdiyevi onların heç birində tapa bilmədik.
İki mərtəbədən ibarət olan kənd
mərkəzində inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndə üçün iş otağı, kitabxana, mədəniyyət evi və feldşer-mama məntəqəsi yerləşir. Mərkəzin binasında 46 yerlik tədbirlər
çilikdir. Kəndin torpağa bağlı in- zalı istifadəyə verilmiş, birinci mərsanları öz yaşayış səviyyələrini bu təbədə feldşer-mama məntəqəsi
sahələrin hesabına yüksəltməyə üçün 2 otaq ayrılmışdır.
Yeni yaradılan mağaza və bərçalışırlar. Bunun üçün dövlətimiz
də onlara hərtərəfli qayğı göstərir. bərxanada da sakinlərə lazımi səSakinlərə həmin sahələri inkişaf viyyədə xidmət göstərmək üçün
etdirmək üçün güzəştli kreditlər hərtərəfli şərait vardır.
Quruculuq tədbirlərindən kənd
verilir. Bu səbəbdən də kənd adamlarının maddi-rifah halı gündən- tam orta məktəbinə də pay düşgünə yaxşılaşır. Son illərdə kəndin müş, məktəbin binası yenidən qumüasir yaşayış məntəqəsinə çev- rulmuş və müasir təhsil ocağına
rilməsi, mövcud problemlərin ara- çevrilmişdir. Məktəbdə yeni indan qaldırılması üçün məqsədyönlü formasiya-kommunikasiya texnotədbirlər həyata keçirilmişdir. Ötən logiyalarının tətbiqi, elektron lövil dekabr ayının 8-də burada yaşa- həli siniflərin və zəngin kitabxanan bayram ovqatı da bunu təsdiq nanın yaradılması, elektron dərsedir. Həmin gün kənddə bir neçə liklərlə təminat tədrisin keyfiyobyektin açılışı olmuşdur. Bu mü- yətinin yüksəldilməsinə imkan
nasibətlə Naxçıvan Muxtar Res- vermişdir. Məktəbdə 2-si elektron
publikası Ali Məclisinin Sədri cə- lövhəli olmaqla, 11 sinif otağı,
nab Vasif Talıbov kənd sakinlərini kimya-biologiya laboratoriyası,
təbrik edərək demişdir: “Muxtar hərbi kabinə, kompyuter otağı və
respublikamızda aparılan qurucu- kitabxana istifadəyə verilmişdir.
luq işləri ucqar dağ kəndi olan Kimya-biologiya laboratoriyasında
Boyəhməd kəndini də əhatə et- və hərbi kabinədə müvafiq fənlərin
mişdir. Bu il kənddə yeni kənd tədrisi üçün lazımi şərait yaradılmərkəzi tikilmiş, məktəb binası mış, sınaq-təcrübə cihazları qoyenidən qurulmuş, kəndin Azər- yulmuş, məlumat stendləri asılbaycan Vətən müharibəsi iştirak- mışdır. Məktəbin informasiyaçısı olan sakininə yeni fərdi ev kommunikasiya texnologiyaları
inşa olunmuş, feldşer-mama mən- ilə təminatına da diqqət yetirilmiş,
təqəsi üçün müasir şərait yara- 4 kompyuter quraşdırılmış və indılmışdır. Kəndin yolu da müasir ternetə qoşulmuşdur.
standartlar səviyyəsində qurulmuş,
Müəllimlərlə söhbət zamanı öyasfalt örtük salınmış, rayon mər- rəndik ki, təhsil ocağının nailiyyətləri
kəzi ilə əlaqə xeyli yaxşılaşmışdır. qənaətbəxşdir. Belə ki, ötən il məkBu kənddə həyata keçirilən ti- təbi bitirən 7 məzundan 2-si ali
kinti-quruculuq işləri, ilk növbədə, məktəblərə, 3-ü kolleclərə qəbul
sakinlərin rahat yaşayışına, on- olunmuşdur. Kollektiv yaradılan
ların sıx məskunlaşmasına imkan hərtərəfli şəraitin müqabilində əzmlə
verir. Kənddə görülən işlər bu çalışır, ölkəmiz üçün təhsilli, vəgün dövlətimizin sosial-iqtisadi tənpərvər kadrların yetişdirilməsinə
inkişaf xəttinin, regionların in- öz töhfəsini verməyə səy göstərir.
Daha bir qənaət və ya yol düzgün seçiləndə
ağlar qoynunda qərarlaşan Boyəhməd bu gün müasir Azərbaycan
kəndidir. Bu yaşayış məntəqəsindən aldığımız zəngin təəssüratları
nə dərəcədə oxucularımıza çatdırdığımızı deyə bilmərəm. Bu qənaətdəyəm
ki, yurda bağlılıq, insana qayğı olan yerdə belə təəssüratlar da istənilən
qədər zəngin ola bilər. Boyəhməddən Naxçıvan şəhərinə qayıdarkən yol
boyu bu barədə düşünürdüm. Düşüncələrimə hakim kəsilən isə ümummilli
liderimizin sözləri idi: “İstəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan
dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım
yerinə yetirilsin”. Bu gün ulu öndərin planlarının, arzularının yerinə yetirilməsini bu qədim torpağın istənilən ünvanında görmək olar. Bu plan
və arzuların yerinə yetməsi isə inkişafın möcüzə təsiri bağışlayan ifadəsi,
bu günün reallığıdır.
- Muxtar MƏMMƏDOV
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Əli XUDİYEV (foto)
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Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin
24-də “Şöhrət” ordenli yazıçı, millət
vəkili Aqil Abbasın iştirakı ilə Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində yazıçının özünün ssenari
müəllifi olduğu eyniadlı romanı
əsasında çəkilmiş “Dolu” filminin
təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Həmin gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyində naxçıvanlı yazıçı və şairlərlə Aqil
Abbasın görüşü olmuşdur.
Tədbirdən sonra yazıçı ilə görüşüb qəzetimiz üçün müsahibə aldıq:
– İlk olaraq, özünüzün də dediyiniz kimi, böyük tarixi şəxsiyyətlər,
ədəbi simalar Vətəni Naxçıvan
haqqında təəssüratlarınızı bilmək
istərdik.
– Məni Naxçıvanla bağlayan amillər çoxdur. Birincisi, bu torpağın yetirməsi olmuş Mirzə Cəlildir. Mən
özümü Mirzə Cəlil məktəbinin şagirdi
hesab edirəm. Fikrimcə, Mirzə Cəlil
qədər qüdrətli qələm sahibi, bəlkə
də, yoxdur. Bundan başqa, Naxçıvan
zaman-zaman çox böyük şəxsiyyətlər,
dahilər yetişdirən dünyanın ən qədim
torpağıdır. Məhz bu şəxsiyyətlərin
dühası ilə Azərbaycan inkişaf edib,
intibaha qovuşub. Bura peyğəmbər
ayağı dəyib. Naxçıvan torpağının
qeyri-adi bir rəngi var. Bu qeyriadilik buranın insanlarına da sirayət
edib. Bunu yalnız bu torpaqda yaşayanlar duya bilər.
İkinci bir tərəfdən, mənim Naxçıvanla qohumluq əlaqəm var. Və
bu, Naxçıvanı mənə doğmalaşdırır.
Amma bir vətəndaş kimi məni Naxçıvanla bağlayan ən əsas səbəb –
mən artıq buna amil yox, səbəb deyərdim – odur ki, Azərbaycanın
müstəqilliyinin əsasının qoyulduğu,
bu müstəqilliyin öndəri və xalqın
xilaskarı olmuş ulu öndər Heydər
Əliyevin doğulduğu torpaqdır.
Heç olmasa ildə bir dəfə bura
yolum düşür. Hər dəfə gələndə də
burada hərtərəfli inkişafın dəfələrlə
yüksəldiyinin şahidi oluram.
– Naxçıvanda eyniadlı əsəriniz
əsasında çəkilmiş “Dolu” filminin
təqdimat mərasimi keçirildi. Necə
oldu ki, belə bir roman yazdınız?
– Mən Qarabağ müharibəsinin
şahidi yox, iştirakçısıyam. Özüm orada doğulduğuma görə yox, orada yaşadığıma görə yox, sadəcə, müharibə
başlayan gündən ön cəbhədə səngərdə
olmuşam. Orada gördüyüm hadisələr,
insanlarımızın başına gətirilən faciələr
“Dolu”nu doğurdu. “Dolu” romanında
mən təkcə Qarabağ müharibəsini deyil, ümumiyyətlə, müharibənin dəhşətlərini, bu dəhşətlərin nəticələrini
təsvir etmək istəmişəm. Göstərmək

Aqil Abbas: Blokada şəraitində yaradılan
möcüzə əsl roman mövzusudur

istəmişəm ki, hər bir müharibə ədalətsiz bir ideyanın nəticəsi, buna
səbəb olan ölkə isə ədalətsizliyin
tüğyan etdiyi bir məkandır.
Filmin nümayişində diqqət etdinizsə, döyüş gedən şəhərin adı çəkilmir. Məhz həmin şəhər və burada
baş verən hadisələr müharibə qurbanı
olmuş şəhərləri simvolizə edir.
“Dolu” romanı uzun illər yazmaq
istədiyim bir əsər idi. Hər dəfə yazmağa başlayırdım, amma başqa bir
əsər ortaya çıxırdı. “Dolu” yaranmırdı. Məsələn, “Çadırda Üzeyir
Hacıbəyov doğula bilməz”, “Qiyamət gecəsi”, “Qar üstündə qan çiçəyi” əsərləri ortaya çıxdı. Nəhayət,
günlərin bir günü – 2008-ci ildə
Qarabağ müharibəsinin yazıçı ürəyinə yağan “Dolu”su yarandı.
– Bir yazıçı üçün romanının filmə çevrilməsi necə hissdir?
– Filmin təsir gücü olduqca qüvvətlidir, filmin yayılma arealı daha
genişdir. Məsələn, “Gənclik” Mərkəzindəki nümayişdə 400 nəfərə yaxın insan izlədi bu filmi. Naxçıvan
Dövlət Universitetində nümayiş olundu, orada da 200 nəfərə yaxın insan
izlədi. Təkcə iki gündə Naxçıvanda
600-dən çox insan filmə baxdı. Bu
say gün keçdikcə də artacaq. “Dolu”
romanı 5 min nüsxədə nəşr olunub.
Onu Naxçıvanda çox oxusa, 50 nəfər
oxuyar. Çünki kitab hamıya çatmır.
Bu baxımdan filmin yayılma arealı
böyükdür. Televiziya kanallarında
göstərilməsi isə bütün Azərbaycanın
bu filmə baxması deməkdir.
Mən bu filmə qədər ssenari
yazmamışam. Roman nəşr olunandan
sonra tanınmış rejissorumuz Şeyx
Əbdül mənə dedi ki, bu, filmdir.
Əvvəlcə o qədər diqqət yetirmədim
bu ideyaya. Amma sonra ssenari
yazmaq qərarına gəldim. Ssenarini
yazdım və Mədəniyyət və Turizm

Nazirliyinə təqdim etdim. Nazirlik
bunu yüksək qiymətləndirərək təsdiq
etdi. Ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev filmin çəkilişi üçün vəsait
ayrılması ilə əlaqədar tapşırıq verdi,
tövsiyələrini bildirdi, film çəkildi;
və böyük uğur qazandı. Mən də sevindim ki, bu filmin ssenarisini mən
yazmışam.
– Naxçıvan böyük tarixi şəxsiyyətlərin, ədəbi simaların, ulu
öndər Heydər Əliyevin Vətənidir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əsası da Naxçıvanda qoyulub. Bu torpaq həm də Nuhun vətəni kimi tanınır. Naxçıvan 5 minillik şəhər mədəniyyətinə malikdir.
Aqil Abbas belə bir zəngin diyar
barədə nə yazıb?
– Bilirəm, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbovun qədim diyarın tarixi
keçmişinin, adət-ənənələrinin, şəhər
mədəniyyəti tarixinin tədqiq edilməsi, öyrənilməsi ilə bağlı sərəncamları var. Naxçıvanda tarixi yerlərin yenidən araşdırılması, orada
ekspedisiya şəklində tədqiqatlar aparılması və bütün bunların nəticəsi
olaraq beynəlxalq elmi simpoziumların keçirilməsi Naxçıvan həqiqətlərinin, Naxçıvan şəhər mədəniyyətinin dünya elm arenasında əsaslı
və tutarlı faktlarla sübut edilməsi
kimi böyük bir işin məntiqi nəticəsidir. Xüsusilə bütün bu proseslərin
Naxçıvanda ardıcıllıqla aparılması
olduqca diqqətə layiqdir. Bunun
üçün Ali Məclis Sədrinə bir ziyalı
kimi minnətdarlığımı bildirməyi
özümə borc sayıram.
Naxçıvanın şəhər mədəniyyətinin
tarixinə gəlincə. Burada şəhər mədəniyyətinin tarixi 5 minillik yox,
daha qədimdir. Qüdrətli ustad sənətkarlar – Əcəmi, Hüseyn Cavid,
Mirzə Cəlil yetişdirən bir torpağın
tarixi 5 min illə ölçülə bilməz. Belə
şəxsiyyətlərin yetişməsi üçün tarixi
qədim qatlara gedib çıxan bir Naxçıvanın mövcudluğu əsas şərtdir.
Yəni birdən-birə bu düha sahibləri
yetişə bilməzdi. Əgər Naxçıvanda
memarlıq, söz sənəti belə güclü
olubsa, buranın şəhər mədəniyyəti
tarixini dəqiq göstərəcək zəka lazımdır. Əcəmi Naxçıvani yetişdirmək
üçün 4 min il çox az bir zamandır.
Söz adamları arasında belə bir
ifadə var: “Müstəqillik qoxusu insanların cənnətdə duyacaqları ilk

Türkiyəli müğənni Əhməd Şəfəq Naxçıvanda
konsert proqramı ilə çıxış edib

Aprelin 25-də Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində türkiyəli müğənni
Əhməd Şəfəqin konsert proqramı olub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Yeni Azərbaycan
Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev adına Gənclər
Birliyinin təşkil etdiyi konsert proqramı tamaşaçıların böyük marağına səbəb olub.
Əhməd Şəfəq konsert müddətində Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına həsr olunan
mahnıları tamaşaçılarla birgə ifa edib. Onun ifası tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla
qarşılanıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti
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qoxudur”. Bax o qoxu, Azərbaycanın
müstəqillik qoxusu ilk dəfə bu qədim
torpaqda – Naxçıvanda duyuldu. Bu
baxımdan mən naxçıvanlıları bir addım öndə təsəvvür edirəm. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əsasının Naxçıvanda qoyulması tarixi
faktdır. Amma mən daha çox bir
məsələnin üstündə dayanmaq istərdim: müstəqilliyin bəhrələri Naxçıvanda daha çox diqqəti cəlb edir.
Bayaq dediyim kimi, Naxçıvana ildə
bir-iki dəfə gəlirəm. Hər dəfə də gələndə yeniliklər, inkişaf görürəm.
Və bütün bunlar məndə belə bir
təəssürat yaradır ki, bu torpaqda hərtərəfli inkişaf, sözün əsl mənasında,
hökm sürür. Bu da ulu öndərin ideyalarının Naxçıvanda yaradıcı şəkildə
həyata keçirilməsinin gözlə görünən
nəticəsidir. Bir faktı deyim: ulu öndər
bir zamanlar burada lampa işığında
Ali Məclisin Sədri vəzifəsində işləmişdir. Amma indi Naxçıvan elektrik
enerjisi ixrac edən bir regiondur.
Qaldı ki mənim Naxçıvan haqqında nə yazmağıma... Yazmışam!
Bədii əsər yox, publisist yazılar yazmışam. Mən hər dəfə buradan gedəndə Naxçıvanla bağlı ürəyimdə
olan duyğularımı, təəssüratlarımı
mütləq bölüşmüşəm, qələmə almışam.
Yəqin ki, bu dəfə də belə olacaq.
– Çox zaman yazıçılar deyirlər
ki, hələ ən yaxşı əsərimizi yazmamışıq, bəs siz?
– Mən o yazıçılara inanmıram
ki, mən hələ ən yaxşı əsərimi yazmamışam, deyirlər. Belə deməklə onlar
özlərini, bir növ, sığortalayırlar. Çünki deyilsə ki, əsərin zəifdir, o da desin, hələ yaxşısını yazacağam. Amma
mən yazmışam: “Çadırda Üzeyir
Hacıbəyov doğula bilməz”, “Batman
qılınc”, “Qapqara uzun saçlar” və
ən sonuncusu, “Dolu”nu yazmışam.
Bundan sonra yazmaqdan qorxuram
ki, zəif yazaram, “Dolu”nu hörmətdən salaram.
– Sizin əsərlərinizin çoxu Qarabağ mövzusundadır. Naxçıvanı
blokada vəziyyətinə salan da elə
bu problemdir. Lakin blokadanın
çətinliklərinə baxmayaraq, Naxçıvan sürətlə inkişaf edir. Qarabağ
mövzusunun davamı kimi Aqil
Abbas “Blokada” adlı roman yazmağı düşünürmü?
– Yox, düşünməmişəm, amma
yaza bilərəm. Mənim Naxçıvanla
bağlı məlumatım çoxdur: buradakı

şəhidlərlə, Sədərəkdə döyüşən igidlərlə
bağlı, həmçinin blokada şəraitində
yaşayış. Buna baxmayaraq, buradakı
inkişaf haqqında məlumatlarımı bir
az daha zənginləşdirməklə “Blokada”
adlı əsər ərsəyə gətirəcəyəm. Belə
bir əsərin əsas ideyası bu ola bilər ki,
ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi yol
Naxçıvanda uğurla qət edilir. Və bu,
Naxçıvanın blokadanı yarması ilə nəticələnmişdir. Naxçıvan yalnız ərazi
olaraq blokadadadır. Blokada şəraitində inkişafa nail olmaq əsl möcüzədir. Bax bu, roman mövzusudur.
– Müsahibələrinizin birində demisiniz ki, XX əsrin sonlarının
Mirzə Cəliliyəm. Mirzə Cəlil olmaq üçün nə etmisiniz?
– XX əsrin sonlarına doğru, 90-cı
illərin əvvəllərinin hadisələri fonunda
Mirzə Cəlilin yaşadığı ağrı-acıları,
keçirdiyi hissləri, gərginliyi mən
müəyyən mənada yaşamışam.
“Ədalət” qəzeti ilk dəfə çap olunanda mən Mirzə Cəlilin “Molla
Nəsrəddin”ini qəzetə gətirdim. Yəni
Mirzə Cəlildən bəhrələndim, hətta
“oğurladım” və “Ədalət” qəzetinin
birinci səhifəsini yaratdım. Əlbəttə,
mən Mirzə Cəlil ola bilmərəm, o,
dahidir. Amma onun şagirdi kimi
müəllimimdən öyrənib zəif də olsa,
nəsə deməyə çalışmışam. Bu mənada
demişəm: “Mən XX əsrin sonlarının
Mirzə Cəliliyəm”.
– “Dolu” romanının ideya-bədii
xüsusiyyətlərini Aqil Abbas necə
təhlil edərdi?
– Əvvəlcə qeyd edim ki, mən
bir yazıçı kimi “Dolu” əsərində istəyimi ortaya qoya bilmişəm.
Əsərin ideyası: bu milləti məhv
etmək mümkün deyil;
bu xalq öz qələbəsinə gec-tez
çatacaq;
bu millət Şuşasına da , Kəlbəcərinə
də, hələ gələcəkdə Göyçəsinə də,
İrəvanına da öz bayrağını sancacaq.
Əsərin sonunda döyüşdə şəhid
olmuş insanların ruhlarının yenidən
komandirin ardınca işğal olunmuş
torpaqlarımıza doğru irəliləməsi
əsərin bədii ideyasının əsasını təşkil
edir. Zaman gələcək Azərbaycan
əsgəri əsərdə təsvir edilmiş qondarma sərhədi aşacaq. Əsərin əsas
məqsədi insanlarda bu ideyaya inam
yaratmaqdır.
– Maraqlı müsahibə üçün çox sağ
olun!
- Səyyar MƏMMƏDOV

Beynəlxalq Şahmat Festivalında dördüncü turun oyunları keçirilib
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə keçirilən
“Naxçıvan Open-2013” Beynəlxalq Şahmat Festivalında dördüncü turun oyunları yekunlaşıb.
Bu turdan sonra “C” qrupunda Naxçıvan şahmatçısı Rəvan Rəhimov 4 xalla turnir cədvəlində
birinciliyi əldə edib. Bu mövqeyi ona Bakı şahmatçısı Gülçin Qədimbəyli ilə görüşdə qazandığı
qələbə təmin edib. Digər bir Bakı şahmat məktəbinin yetirməsi Elman Atakişiyev turnir cədvəlində ikinci sırada, Qubadlı şahmatçısı İmran
Babayev isə üçüncü sırada qərarlaşıb.
Dördüncü turdan sonra “B” qrupuna 4 xalla
şahmatçımız Fariz Əhmədov başçılıq edir. Rəşad
Zeynalov və Azər Abdullayev isə ikinci və üçüncü
yerləri bölüşdürürlər.
Bu turda “A” qrupunda ötən turda birinci
sırada qərarlaşan belaruslu şahmatçı Aleksey
Aleksandrov Rusiya şahmatçısı Konstantin Landa
ilə görüşüb. Bu oyundan hər iki şahmatçı yarım
xal toplayıb. Aleksandr Xalifman isə Eltac Səfərli
ilə qarşılaşıb. Bu oyunda da heç bir şahmatçı bir
xal qazana bilməyib. Yarışa inamla başlayan,
reytinq əmsalı 2665 olan Rusiya şahmatçısı Vladimir Potkinin budəfəki rəqibi gürcü şahmatçısı
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Giqa Quparadze olub. Rusiyalı şahmatçı inamlı
oyun nümayiş etdirib və gürcü rəqibinə qalib
gəlib. Naxçıvan şahmatçısı Talıb Babayev Quba
şahmatçısı Şəhriyar Rəhmanovla qarşılaşmasından
məğlub ayrılıb. Digər bir Naxçıvan şahmatçısı
Ürfan Sevdimalıyev Faiq Ələsgərovla görüşüb
və qalibiyyət əldə edib. Dördüncü turun nəticələrinə görə, “A” qrupunda polşalı Macieja Bartlomiey turnir cədvəlinə liderlik edir. O, rusiyalı
rəqibi Denis Kismatullinə qalib gələrək bu mövqeyə yüksəlib. Belaruslu şahmatçı Aleksey Aleksandrov ikinci, rusiyalı şahmatçı İqor Kurnosov
üçüncüdür.
Turnir davam edir.
Xəbərlər şöbəsi

Nömrəyə məsul: Əli Cabbarov
Qəzet redaksiyanın kompyuter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
“Əcəmi” NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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