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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş
əhəmiyyətli olduğunu qeyd edən Ali Məclisin
Sədri qarşılıqlı əlaqələrin bundan sonra da
davam edəcəyini bildirmişdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan Respublikasındakı rezident əlaqələndiricisi Antonius Bruk muxtar respublikaya ilk dəfə səfər etdiyini bildirmiş, göstərilən səmimi münasibətə görə minnətdarlıq
etmişdir. Antonius Bruk təmsil etdiyi təşkilatla Azərbaycan, eləcə də onun Naxçıvan
Muxtar Respublikası arasındakı mövcud
əməkdaşlığın məmnunluq doğurduğunu vurğulamış, fəaliyyəti dövründə bu əlaqələrin
inkişafı istiqamətində səyini artıracağını
qeyd etmişdir.
Görüşdə əməkdaşlığın gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Mayın 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan
Respublikasındakı rezident əlaqələndiricisi
Antonius Bruk və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür.
Qonaqları səmimiyyətlə salamlayan Ali
Məclisin Sədri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin
1993-cü ildən fəaliyyət göstərdiyini xatırlatmış, ötən müddətdə ölkəmizlə, eləcə də
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə müxtəlif
sahələr üzrə qurulan əlaqələrin uğurla inkişaf
etdiyini bildirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki,
muxtar respublikada Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Azərbaycan Kənd İnvestisiya
Layihəsi üzrə 130-dan artıq layihə icra
edilmişdir.
Həyata keçirilən birgə layihələrin əməkdaşlığın gələcək perspektivləri baxımından

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvanda Beynəlxalq Ailə Günü qeyd olunub

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
ilə birgə 15 may – Beynəlxalq
Ailə Günü münasibətilə tədbir keçirmişdir. “Dəmir”, “brilyant”, “qızıl”, “gümüş” toyları qeyd edilən,
həmçinin nümunəvi həkim, müəllim, hərbçi ailələri və gənc ailələrin
iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edən
əmək və əhalinin sosial müdafiəsi
naziri Cavid Səfərov bildirmişdir
ki, dünyanın diqqətini çoxsaylı ailə
problemlərinə yönəltmək məqsədilə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
1993-cü il 20 sentyabr tarixli Qətnaməsinə uyğun olaraq, 15 may
tarixi “Beynəlxalq Ailə Günü” kimi
təsis edilmiş, həmin təşkilatın Baş
Assambleyası 1994-cü ildən etibarən hər il may ayının 15-ni
“Beynəlxalq Ailə Günü” kimi qeyd
etməyi qərara almışdır. Bu bayram
ölkəmizdə də hər il qeyd olunur.
Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Aparatının sektor müdiri Turqayə
Əliyeva vurğulamışdır ki, bu gün
Azərbaycanda sosial sahədə dövlət
siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini məhz ailə siyasəti
təşkil edir. Bu siyasətin təməli
ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərdən
qoyulmuş, ailənin inkişafı, onun
cəmiyyətdə yerinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə bir sıra qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir. Ailə münasibətlərinin tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında, həmçinin
Ailə Məcəlləsində öz əksini tapmışdır. Bildirilmişdir ki, bu siyasi
xətt ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. 2006-cı ildə dövlət başçısının fərmanı ilə Ailə, Qadın və
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması ölkəmizdə
bu istiqamətdə həyata keçirilən

tədbirlərin məntiqi davamıdır. Bildirilmişdir ki, yüksəliş dövrünü
yaşayan muxtar respublikamızda
da bu sahədə mühüm işlər görülür,
aparılan uğurlu, sosial siyasət bütövlükdə cəmiyyət üzvlərinin maddi və mənəvi tələbatlarının ödənilməsinə, ailələrin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət
edir. Ali Məclis Sədrinin böyük
qayğısının, aparılan məqsədyönlü
işin nəticəsidir ki, bu gün bütün
kateqoriyadan olan insanlar yüksək
dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşlar.
Muxtar respublikada yaşayan aztəminatlı ailələr, o cümlədən qaçqın və məcburi köçkün ailələri,
Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə
sağlamlığını itirmiş və ya şəhid
olmuş vətəndaşların ailələri mənzillərlə təmin edilmiş, onların sosial müdafiəsi gücləndirilmişdir.
Hər il regionda istifadəyə verilən
onlarla məktəb, uşaq bağçası, musiqi məktəbləri, istirahət parkları
ailələrin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Bütün
bunlar muxtar respublikamızda
insan amilinə verilən yüksək dəyərdən xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramilə Seyidova bildirmişdir
ki, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizdə ailə siyasətinin sosial-iqtisadi
əsaslarının, qanunvericilik bazasının
yaranması yönündə ardıcıl tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Milli ailə siyasətinin müəyyən olunması, cəmiyyətdə onun statusunun yüksəldilməsi inkişafın prioritetləri sırasına aid edilmişdir. 1995-ci il noyabr ayının 12-də referendumla
qəbul olunan müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ilk Konstitusiyasında ailə cəmiyyətin özəyi kimi
təsbit olunmuşdur. Bunun məntiqi

davamı olaraq, 1999-cu il dekabrın
28-də qəbul edilən Azərbaycan
Respublikasının Ailə Məcəlləsində
ailənin möhkəmləndirilməsi zərurəti, ailə münasibətlərinin qarşılıqlı
məhəbbət və hörmət hissləri əsasında qurulması, ailənin işlərinə
kənar şəxslərin müdaxiləsinin yolverilməzliyi, ailə üzvlərinin ailə
qarşısında məsuliyyəti, onların hüquqlarının maneəsiz həyata keçirilməsi öz əksini tapmışdır. “Gənc
ailə” Proqramının qəbul edilməsi
sosial qurum olan, cəmiyyətin təməli sayılan ailəyə daha bir qayğının ifadəsidir. Qeyd olunmuşdur
ki, ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu dövlət ailə siyasəti
muxtar respublikamızda da uğurla
davam etdirilir.
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında 90 min 900 ailənin
yaşadığını bildirən komitə sədri
tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırmışdır ki, 2013-cü il fevral
ayının 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində “2012-ci
ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda keçirilən müşavirədə Ali Məclisin Sədri Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsi qarşısında da mühüm vəzifələr qoymuşdur. Ötən
dövr ərzində komitə öz işini bu istiqamətdə qurmuş, ailə dəyərlərinin
təbliği ilə bağlı müxtəlif tədbirlər
həyata keçirmişdir.
Tədbirdə 65 illik ailə həyatı
olan, həmin gün “dəmir” toyları
qeyd edilən ailənin başçısı Xeybər
Hüseynov, “brilyant” toyları qeyd
edilən Zəfər Cəfərov, gənc ailə
üzvü Leyla Qasımova, zabit ailəsinin üzvü Gülabətin Vəliyeva və
başqaları çıxış edərək onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildirmişlər. Tədbir
iştirakçılarına hədiyyələr təqdim
olunmuşdur.
Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət və
Turizm Şöbəsinin “Şəlalə” instrumental ansamblının, Naxçıvan
Dövlət Uşaq Filarmoniyasının vokal qrupunun, Heydər Əliyev
Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin “Əlvan çiçəklər” mahnı və
rəqs qrupunun, Naxçıvan şəhərindəki 3 nömrəli uşaq bağçası fidanlarının və musiqiçi ailələrin
ifa etdikləri mahnı və rəqslər tədbir
iştirakçılarında xoş əhval-ruhiyyə
yaratmışdır.
- Muxtar MƏMMƏDOV

Qazaxıstan Respublikasının Birinci Prezidentinin
Muzeyinin əməkdaşları Naxçıvana gəlmişlər
Dünən Qazaxıstan Respublikasının Birinci
Prezidentinin Muzeyinin bir qrup
əməkdaşı Naxçıvana gəlmişdir.
Muxtar respublikanın qonaqları
Heydər Əliyev
Muzeyini ziyarət
etmişlər. Burada
qonaqlara muzey haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.
Qazaxıstan Respublikasının Birinci Prezidentinin Muzeyinin
direktor müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Botaqoz Qaipova muzeylə
tanışlıqdan sonra söhbət zamanı bildirmişdir ki, muzeydə nümayiş
etdirilən eksponatlar – dahi rəhbər tərəfindən qəbul edilmiş qərar və
sərəncamlar, imzalanmış protokol və müqavilələr, görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevə göndərilmiş məktub və teleqramlar, kitablar,
elektron materiallar onun ömür yolunun müxtəlif anlarını özündə
əks etdirməklə Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik və ictimai-siyasi
fəaliyyəti barədə dolğun təsəvvür yaradır. Muzeyin ekspozisiyası
çox zəngindir.
Söhbət əsnasında Botaqoz Qaipova demişdir ki, Nursultan Nazarbayev
və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev arasında sıx
dostluq münasibətləri olmuşdur. Qazaxıstan və Azərbaycan arasındakı
münasibətlərin hazırkı səviyyəsi, əsasən, iki ölkə liderinin birgə fəaliyyətinin nəticəsidir. Azərbaycanla Qazaxıstan strateji tərəfdaş olan
ölkələrdir. Azərbaycanla Qazaxıstan beynəlxalq arenada birgə fəaliyyət
göstərir və əməkdaşlıq edirlər. Hələ 2008-ci il mayın 10-da dahi
rəhbər Heydər Əliyevin 85 illiyi münasibətilə əməkdaşı olduğum
muzeydə beynəlxalq elmi-təcrübi konfrans keçirilmişdir. Dahi rəhbərin
90 illik yubileyi də Qazaxıstan Respublikasının Birinci Prezidentinin
Muzeyində yüksək səviyyədə qeyd edilmişdir. Belə ki, may ayının
3-də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik
yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və onun zamanı” adlı sərgi
açılmışdır.
Sonra qonaqlar Naxçıvan şəhərinin gəzməli və görməli yerləri ilə
tanış olmuşlar.
- Səbuhi HÜSEYNOV

Meyvəçiliyin inkişafı üçün daha
çox kredit verilib
Hər il olduğu kimi, 2013-cü ilin ötən dövrü ərzində də muxtar respublikada sahibkarlıq subyektlərinə verilən kreditlər davam etdirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa
Kömək Fondundan aldığımız məlumata görə, müxtəlif istehsal sahələrinin
yaradılması üçün istifadə ediləcək 31 layihənin reallaşdırılması məqsədilə
1 milyon 176 min manat kredit verilib.
Cari ildə muxtar respublikada bağ sahələrinin genişləndirilməsi
üçün reallaşdırılacaq layihələr çoxluq təşkil edir. Belə ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il 14 fevral tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün bağçılıq
təsərrüfatı üzrə 11, üzümçülük təsərrüfatı üzrə 3, limon istixanası üzrə
3 layihəyə kreditlər verilib.
Kreditlərin verilməsi davam etdirilir.
Xəbərlər şöbəsi
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ABŞ-da nəşr olunan “Vice” jurnalı (Baş redaktor Endu Kapper) ən
çox gənclik mövzusunu əhatə edən, “hadisələrə narahat və tənqidi”
münasibət bəsləyən, birbaşa şərhdən çəkinməyən nəşrdir. 900 min
tirajla nəşr olunur. Onun 80 mini Böyük Britaniyanın payına düşür.
Jurnalın redaksiyası Nyu-Yorkda yerləşir.
Jurnalın aprel nömrəsində dərc olunmuş “Qafqaz dağlarının SanFransiskosu – Naxçıvana xoş gəlmisiniz!” (müəllif Mark Hey) məqaləsinin tərcüməsini qəzetimizin bugünkü nömrəsində dərc edirik.

ABŞ-ın “VİCE” jurnalı Naxçıvan haqqında
məyə qadirdir. Mahiyyət etibarilə
bu avtarkiya – yəni öz-özünü təmin
edən iqtisadi model anlamına gəlir.
Özünü təmin etməyə yol göstərən digər tarixi və psixoloji aspekt
ondan ibarətdir ki, Naxçıvanın iq-

edərək sağalması və Duzdağda
dərin mağarada olan müasir taxta
daxmalarda astma və digər illətlərdən əziyyət çəkən insanların yurd
salaraq oturması və şəfa tapması
haqqında söhbətləri də dinlədim.

Zavodunun tikintisini dayandırmış
və bu layihənin ətraf mühitə, sağlamlığa vura biləcəyi zərər nəzərə
alınmışdı. Tikinti işləri yalnız zavodun tullantısını zərərsizləşdirən
ventilyasiya sisteminin tətbiq edil-

Qafqaz dağlarının San-Fransiskosu – Naxçıvana xoş gəlmisiniz!

T

Mark Hey

əyyarə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına enərkən gözləyirdim ki, “Düşmən qapıda dayanıb” filmində olduğu kimi, parça-parça olan bir
əraziyə ayaq basacağam. Düzünü
desəm, məndə belə bir təsəvvür

Qeyd edilən illərdə Naxçıvan blokada şəraitinə düşmüşdür. Təbii
qaz, dəmiryol xətləri, elektrik enerjisi, radio kəsilmiş, qarşılıqlı asılılıq
modelinə əsaslanan sovet iqtisadiyyatı kənd təsərrüfatını zəif salmış
və sənaye məhsullarının qıtlığını
yaratmışdır. Hər il on minlərlə adam
Naxçıvanı tərk edirmiş. Hər 3 ağacdan biri kəsilərək sərt qışdan çıxmaq
üçün oduncaq kimi istifadə edilmiş,
bununla belə, əslən Naxçıvandan
olan Heydər Əliyev tərəfindən tikilmiş iki kiçik körpü əhalinin güzəranını təmin etmişdir. O, sonradan
muxtar bölgəyə rəhbərlik edərək
onun İran və Türkiyə ilə əlaqələrini
yaratmış, 1993-cü ildən isə Azərbaycana rəhbərlik etmişdir.
Vəziyyət nisbətən sabitləşəndən
sonra jurnalist və hökumət adamları
bu bölgəyə gəlməyə başlamışlar.

Naxçıvan memarlığının görkəmli nümunələrindən biri

cüzi və cansıxıcı məlumatlar əsasında formalaşmışdı. Bu məlumatlar
ərazisi 5 min kvadratkilometr, əhalisi isə 400 mindən çox olan Azərbaycanın əsas ərazisindən 30 mil
kənarda – düşmən Ermənistanla
sərhəddə yerləşən, kəsilib ayrılmış
bu böyük eksklavın müasir tarixi
barədə xoş fikirlər deməyə imkan
vermirdi. Qafqaz bölgəsi haqqında
çox oxumuş bir dostum mənə deyirdi ki, o, daim bu yeri “Əfqanıstansayağı” təsəvvür edib. Hətta
Azərbaycanın paytaxtı Bakıdan
olan dostum mənə deyirdi ki,
təsəvvür elə ki, sən boş çöllüyə
gedirsən.
Beləliklə, belə təsəvvür etdiyim
halda mən, əsl həqiqətdə, özümü
təcrid olunmuş San-Fransiskoya
bənzər bir yerdə səyahət edən gördüm. Naxçıvan inanılmaz dərəcədə
inkişaf etmiş, mütərəqqi, məğrur
(özündən razılıq səviyyəsinə qədər)
bir məkandır. Əhalisi yerli, təbii
məhsullara və əczaçılıq məhsullarına, ekoloji məsələlərə çox diqqət
yetirir. Səhiyyə və dini turizm imkanları genişdir və hər yerdə simsiz
internet tapmaq imkanı vardır.
Ən çox təəssürat yaradan isə son
dövrdə Naxçıvanın qətiyyət göstərib
zamanı qabaqlamağa can atan zaman
böyük məhrumiyyətlərlə üz-üzə gəlməsi olmuşdur. 1990-cı ilin yanvarında Naxçıvan MSSR (1920-ci ildə
sovet işğalına qədər bir il ArazTürk Respublikası adlanmışdır) Rusiya tərəfindən naxçıvanlı azərbaycanlıların hüquqlarını pozaraq onu
Azərbaycan SSR-in tərkibindən ayırıb Ermənistana birləşdirməyə səy
göstərən zaman ona qarşı müqavimət
göstərmişdi. Onlar Sovetlər İttifaqından ilk olaraq ayrılaraq öz müstəqilliyini elan etmiş və buna görə
hücumlara məruz qalmışdılar. Bəzi
naxçıvanlıların dediyinə görə, qarşıdurmalar zamanı ermənilər onlara
qarşı kimyəvi silahdan da istifadə
etmişdilər. Belə iddialar 19901994-cü illərdə – atəşkəsin əldə
olunmasına qədər davam etmişdir.

tisadi modeli tər qida məhsulları
və təbii ərzaq üzərində qurulub.
Naxçıvanlılar qəti surətdə geni modifikasiya olunmuş məhsullardan
imtina edirlər, baxmayaraq ki, bu,
kənd təsərrüfatının inkişafını təmin
edə bilərdi. Onlar avtomatlaşdırılmış, genişmiqyaslı fermer təsərrüfatlarından istifadə edirlər və malqaranı yalnız yerli yem hesabına
bəsləməyi üstün tuturlar. Onlar
həmçinin yerli məhsul və mətbəxlərini tərif edir, bir ədəd Ordubad
limonunun 10 manata olduğunu,
bu pula isə 7 türk limonu alına biləcəyini bildirsələr də, yerli camaatın
(həmçinin türklərin də) Ordubad
limonuna üstünlük verdiyini deyirlər. Onlar həmçinin qoz mürəbbəsinin dünyada ən yaxşı və yüksək
keyfiyyətli olduğunu bildirirlər.
Həmçinin deyirlər ki, bir dəfə Ordubad yumurtası (yağsız və balda
bişirilən qayğanaq) yeyən adam
daha heç bir yerdə bu yumurtadan
yeyə bilməz. Yerli duzun bədəndən
tez süzülərək artrit yaratmadığını,
buraya gəzməyə gələnlərin geri,
Bakıya qayıdarkən özləri ilə su,
meyvə, qoyun əti apardıqlarını
söyləyirlər. Hər bir yemək yerli
məhsullardan hazırlanır, təkcə yerli
olmayan subtropik meyvələrdir.
Bölgədə belə bir fikir hökm
sürür ki, mətbəx mədəniyyətdir.
Mənim bələdçimin dediyi kimi,
mətbəxsiz mədəniyyət natamamdır.
Xalqın kimliyini bilmək istəyirsənsə,

Naxçıvan Universiteti

Qeyd edilənlər beynəlxalq müşahidəçilərin yaddaşında həkk olunmuşdur. O vaxtdan etibarən Bakının
neftdən əldə etdiyi gəlirlər sayəsində
Naxçıvan yeni tərəqqi dövrünə
qədəm qoymuşdur. Belə ki, 19952012-ci illərdə ÜDM-in həcmi 48
dəfə artmışdır. Yerli əhali ruh yüksəkliyi tapmış və öz kimliyini müəyyən edərək bunu müəyyən mənada
ermənilərin, ibarəli şəkildə desək,
“gözünə soxmuşdur”.
Bununla yanaşı, bəzi inkişaf meyillərində sovet irsi sezilir. Mən bu
elementləri Naxçıvan Dövlət Universitetini gəzərkən gördüm. İri
mərmər məbədlərə bənzəyən universitet kampusu Naxçıvanın güc
və qüdrətini nümayiş etdirir. Lakin
dövlətin kənd təsərrüfatı və sənaye
istehsalı ilə bağlı proqramları yerli
məmurların fikirləri üzərində qurulub və blokada şəraitindən çıxmağa hesablanıb.
Mətbəx mövzusu söhbətləşdiyim
naxçıvanlılar üçün ən sevilən mövzulardan biridir. Sovet kənd təsərrüfatının xatirələri və 90-cı illərin
qıtlığı, o cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyin iki kiçik körpüdən asılı
olması ərzaq təhlükəsizliyi və digər
məhsullarla özünü təminetmə məsələsinə xüsusi diqqətlə yanaşmağı
tələb etmişdir. Bu, süd məhsulları,
ət, taxıl, yumurta, yun sarıdan özünü
göstərir. 334 növ məhsuldan 330-u
ilə Naxçıvan özü özünü təmin et-

Heydər Əliyevin xalça üzərinə toxunmuş portreti

Naxçıvanlılar bu yerləri, bu diyarın ekoloji turizm imkanlarını
artırmaq üçün təbliğ-təşviq edirlər.
Onlar həmçinin dini əhəmiyyətə
malik “Əshabi-Kəhf” mağarasını
turizm məqsədilə təbliğ edir, bu
yerin “Quran”da xatırlandığını, Nuhun məqbərəsinin burada yerləşdiyini söyləyirlər. Bununla bağlı
erməni iddialarının əksinə olaraq
deyilir ki, Nuhun gəmisi İlandağa
lövbər salmış və nəticə etibarilə
Naxçıvan şəhərinin salınmasına gətirib çıxarmışdır. Ekoloji və dini
ziyarət turizminin təbliği bu diyarın
digər bölgələrində olan 5 ulduzlu,
lüks istirahət zonaları ilə ziddiyyət
təşkil etmir.
Mətbəxdən sonra ikinci aludəçilik ağaclarla bağlıdır. Hər şənbə
günü hökumət nümayəndələri yerli camaatla birgə blokada zamanı itirilmiş ağacların bərpa edilməsi
üçün yaşıllaşdırma işlərinə cəlb olunurlar.
Mənim bələdçim teztez pəncərədən boylanaraq bu və ya digər
yaşıllıq sahəsinin onların tərəfindən salındığını qeyd edirdi. Bütün yerli camaat kiçik
ağac tinglərinin əkilməsinə böyük ticarət
mərkəzinin tikintisi
kimi baxır. Bu, ətraf
mühitin təmizliyi və

məsindən sonra başlanmışdır.
Buranın San-Fransiskoya bənzərliyi o zaman ağlıma gəldi ki,
hər yerdə kütləvi texniki qovşaqlar
müşahidə etdim. Bir daha qeyd
edək ki, ərazidə kommunikasiya
və keçid islahatlarının aparılması,
bəlkə də, 1990-cı illərin təcridolunma xatirələri ilə bağlıdır və
ya buna məntiqi cavabdır. Hazırda
yerli mobil telefon istehsalı və
internet şəbəkəsinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir və 2015-ci
ilin sonuna qədər bölgənin bütün
yollarının modernləşəcəyini qeyd
edirlər. Kənd təsərrüfatı və ekologiyada olduğu kimi, Naxçıvan
burada da bir addım irəlidə gedir.
Yerli hökumətin bir sıra nazirləri
texnokratdır və yerli əhalinin 72
faizinin internetə çıxış imkanı vardır. Onlardan biri mənim qulağıma
pıçıldadı ki, yaşlı nəsil kompyuterdən istifadəyə qarşı çıxır, əks
təqdirdə, əhalinin 100 faizi internetdən istifadə edərdi. Səkkiz şəhərdə və 200 kənddə simsiz internetdən istifadə üçün avadanlıqlar alınıb və simsiz internetin
əhatə dairəsi bəzən Ermənistanın
sərhədlərinə çatır. Hazırda bütün
bölgəni əhatə edə biləcək fiberoptik internet kabelinin çəkilməsi
işi gedir və belə bir layihə, yeri
gəlmişkən, San-Farnsiskoda olana
bənzəyir...
Böyüyüb boya-başa çatdığım
ABŞ-ın qərb sahilinin liberal dəyərlərə malik dairələri texniki cə-

mətbəxini başa düşməlisən.
Mətbəxin mədəni qüdrətinin bir
tərəfi də ondan ibarətdir ki, burada
alternativ təbabətə inam vardır.
Naxçıvanlılar adları ingilislərə məlum olmayan 300-ə yaxın təbii dağ
otu yetişdirirlər və onlardan çoxlu
sayda spirtli içkilər çəkirlər. Həmçinin qeyd edirlər ki, o otları yemək
insanın ömrünü ölməzliyə qədər
uzadır. Bələdçim deyir ki, onun
mədə xərçəngi xəstəliyinə tutulan
dostu Naxçıvana gedərək bir həftə
ərzində dağ otlarından yemişdi.
Yerli imkanlar hesabına istehsal olunmuş məhsulların nümayişi
Nəticədə, onun ömrü 45 il uzanmışdı. Mən həmçinin sinir sistemi bərpa işlərinə aludəçilik məsələsidir. hətdən inkişafın mənəviyyat və
və əli iflic olmuş bir nəfər türkün Məhz hökumət 10 il əvvəl irimiq- utopiya ideyalarına əsaslanır.
Culfada mineral su vannasını qəbul yaslı iş yeri ola biləcək Sement
Ardı 3-cü səhifədə
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Naxçıvanın nümunəsində isə müəyyən mənada quruculuqda özünümüdafiə çalarları vardır. Demək
olar ki, hər bir söhbətin kökündə
Ermənistan və onun tərəfindən Naxçıvan mədəniyyətinə məxsus olan
hər bir elementi özününküləşdirmək
təbliğatının aparılmasına eyham
edən məqamlar var. Naxçıvan yeməklərini bir az da tərifləyəndən
sonra ev sahibləri dövlətin sifarişi
ilə nəşr edilmiş qalın “Naxçıvan
mətbəxi” ensiklopediya kitabını
açaraq (ensiklopediyanın Naxçıvan
mədəniyyətinə aid 5 fəsli vardır)
bu kitabın Azərbaycana məxsus
olan şeylərdən bəhs etdiyini və bunun ermənilər tərəfindən mənimsənilməsinin qarşısının alınmasına
xidmət etdiyini söyləmişdir.
Bu, adi bir qayğıdır. Bəzən
SSRİ-nin yeni tarix və kimliklər
yaratmağa qadir olduğunu unuduruq. Etnosların adının dəyişdirilməsi, “Yer üzünün dəyişdirilməsi”
kimi məsələlərlə biz həmçinin bu
praktikanın psixoloji qüvvəsi ilə

Mərkəzi Asiya və Qafqaz dağlarını
gəzib keçərkən rastlaşırıq. Məhz
bu irs və azərbaycanlılarla ermənilərin bir-birindən tam təcrid olunması haradasa reallığın şübhəli şəkildə qavranılmasına gətirib çıxarmışdır. Bir naxçıvanlı deyir ki, Ermənistanda cəmi 1 milyon çarəsiz
insan qalıb. Baxmayaraq ki, beynəlxalq statistika 3,1 milyon olduğunu söyləyir. Həmçinin Azərbaycan xalqının irsi və qüdrətindən
ağızdolusu danışaraq deyir ki, İranda 35 milyon azərbaycanlı yaşayır
və Tehranın əhalisinin 5 milyonu
azərbaycanlılardan ibarətdir. Bu,
bütövlükdə, İran əhalisinin 45 faizinin, Tehran əhalisinin isə 40 faizinin azərbaycanlı olduğu deməkdir.
Bir sıra rəsmi tədqiqatlar göstərir
ki, İranın azərbaycanlı əhalisi 16
faiz civarındadır.
Beləliklə, bu və digər faktlar
burada hamı tərəfindən ürəkdolusu
ilə qəbul edilir və reallıqdır. Bütün
bunlar Naxçıvanın məğrurluğu ilə
bağlıdır. Naxçıvanlı vətənpərvərli-

yinə hər addımbaşı rast gəlinir.
Naxçıvan Azərbaycanın ən qonaqpərvər və ziyalı kütləsinə malik
ərazisi kimi ad çıxarıb. Ümummilli
lider Heydər Əliyev burada doğulub.
Azərbaycan bayrağı və dastanları
bu diyarda yaradılıb. Faktiki olaraq
bura qədim sivilizasiya beşiyidir.
Dünyanın mərkəzidir. Nuhun yurdudur və beləliklə, bütün bəşəriyyətin ocağıdır.
Reallıqlardan və xatirələrdəki
uyğunsuzluqlardan irəli gedərək,
eyni zamanda sərhədboyu erməni
snayperlərinin təhdidini gördük.
Bunlar inkişaf üçün göstərilən səy-

lərə qarşıdır. Bütün bunlar 1990-cı
illərin hərb yaddaşının acı xatirələrini bir daha yada salır. Yolüstü
yerli Hərbi Liseydə ayaq saxladım.
Orada bir neçə yüz oğlan uşağı
sərt “Sparta rejimi”ndə təlim görür
və gələcək hərbçi karyerasına hazırlaşır. Məktəbin direktoru mənə
söylədi ki, 3 gün əvvəl liseyin məzunu snayper gülləsinə tuş gəlib.
Bu, liseyin sayca 3-cü qurbanıdır.
Yerli Avtomobil Zavodu Dağlıq

Naxçıvan şəhərinin mərkəzində sürətli, günbəgün inkişaf

“Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin birinci cildi
bu il çap ediləcək
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin hazırlanması və nəşr olunması barədə”
6 avqust 2012-ci il tarixli Sərəncamından sonra AMEA Naxçıvan Bölməsinin və Naxçıvan
Dövlət Universitetinin tarixçi
alimləri sözügedən çoxcildliyin
hazırlanmasına cəlb olunmuşlar.
Bu məqsədlə AMEA Naxçıvan
Bölməsində iclaslar keçirilmiş,
çoxcildliyin hazırlanmasına cəlb
olunmuş sahə mütəxəssisləri ilə
birgə müzakirələr aparılmış, bir
sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Belə ki, “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin strukturu və planı
hazırlanmış, redaksiya heyəti və
müəlliflər qrupu təsdiq olunmuş,
çoxcildliyə daxil ediləcək əlavələr – şəkillər, xəritələr, illüstrativ materiallar, sxemlər,
cədvəllər müəyyənləşdirilmiş,
bununla əlaqədar işçi qrupu
yaradılmışdır.
Məlumat üçün qeyd edək ki,
“Naxçıvan tarixi” çoxcildliyində
Naxçıvan tarixinin ən qədim
dövrlərdən başlayaraq günümüzədək olan bütün mərhələləri

xronoloji ardıcıllıqla öz əksini
tapacaq. “Giriş”dən, 17 fəsildən,
ədəbiyyat siyahısından və əlavələrdən ibarət olacaq çoxcildliyin birinci cildi qədim dövrlərdən XVIII əsrin ortalarınadək,
ikinci cildi XVIII əsrin ortalarından XX əsrin 30-cu illərinin
sonunadək, üçüncü cildi isə İkinci Dünya müharibəsindən günümüzədək olan dövrü əhatə
edəcəkdir.
Çoxcildliyin bu ilin sоnuna
kimi nəşr еdilməsi nəzərdə tutulan və Naxçıvan tarixinin ən
qədim dövrlərindən XVIII əsrin
ortalarınadək olan dövrünü əhatə
edən birinci cildi Naxçıvanın tarixi ərazisinin, fəsil və paraqrafların müəlliflərinin, Naxçıvanın təbii-coğrafi şəraitinin,
məskunlaşmanın, əhalisinin və
“Naxçıvan” adının mənşəyinin
əks olunduğu “Giriş”dən, həmçinin “Naxçıvan qədim dövrdə”,
“Naxçıvan e.ə IX-b.e II əsrlərində”, “Naxçıvan erkən orta
əsrlər dövründə”, “Naxçıvan XXIII əsrin I rübündə”, “Naxçıvan
XIII-XV əsrlərdə” və “Naxçıvan
Səfəvilər dövründə” adlı fəsil-

Ölkəmizdə həyata keçirilən ekoloji siyasətin əsas istiqamətlərinə
uyğun olaraq, muxtar respublikamızda da təbiəti mühafizə və əlverişli
ekoloji mühitin yaradılması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir, ayrı-ayrı ərazilərdə yaşıllıq zolaqları salınır.
“2012-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq,
həyata keçirilən kompleks tədbirlər
ekoloji əhəmiyyəti ilə yanaşı, iqtisadi
səmərəliliyi də önə çəkmiş, tarixi
meyvəçilik təsərrüfatlarının bərpa
olunmasına əlverişli şərait yaratmışdır. Bunun nəticəsidir ki, ötən
il və bu ilin yaz əkini mövsümündə
350 hektardan çox ərazidə meyvə

lərdən ibarətdir.
İkinci və üçüncü cildlərdə
isə müvafiq olaraq, “Naxçıvan
xanlıqlar dövründə”, “Naxçıvanın Rusiya tərəfindən işğalı”,
“Naxçıvan XIX əsrdə”, “Naxçıvan XX əsrin əvvəllərində”,
“Naxçıvan XX əsrin 20-30-cu
illərində”; “Naxçıvan İkinci
Dünya müharibəsi dövründə”,
“Naxçıvan müharibədən sonrakı
bərpa dövründə və 50-60-cı illərdə”, “Naxçıvan 70-80-ci illərdə”, “Naxçıvanda müstəqillik uğrunda mübarizə (1988-1990-cı
illər)”, “Naxçıvan müstəqilliyin
ilk illərində (1991-1993-cü illər)”
və “Naxçıvan müstəqilliyin
möhkəmləndirilməsi dövründə
(1993-2013)” adlı fəsillərə yer
veriləcəkdir.
Onu da qeyd edək ki, çoxcildliyin hazırlanmasına 30
müəllif cəlb olunmuşdur. Birinci
cildin hazırlanması ilə yanaşı,
ikinci və üçüncü cildlərin də
2014 və 2015-ci illərdə nəşr
edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İnformasiya şöbəsi

Naxçıvan duz mağarasının daxilində

Qarabağ münaqişəsi nəticəsində
(Ermənistanla daha geniş müharibənin bir hissəsi) əlil olmuş veteranlar üçün də avtomaşın istehsal
edir. Bu münaqişənin mövcudluğu
yaxın gələcəkdə qeyri-sabitlik və
daha genişmiqyaslı zorakılıqdan
daim xəbər verir.
Naxçıvanlılar bunun nə ilə nəticələnəcəyinin fərqindədirlər. Naxçıvan 90-cı illərin məhrumiyyətindən güc-bəla ilə xilas olaraq kom-

Elektron xidmətlərin göstərilməsi
üçün dövlət qulluqçularının informasiya texnologiyalarından istifadə sahəsində hazırlıq səviyyələrinin artırılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə
və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyində növbəti tədris kursu
təşkil edilib.

çularının informasiya texnologiyalarından istifadə sahəsində hazırlıq səviyyələrinin artırılması məqsədilə ikigünlük
tədris kursu təşkil edilib.
Dövlət qulluqçularının iştirak etdiyi
tədris kursunda onlara elektron hökumət,
“Elektron sənəd və elekton imza haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu barədə məlumat verilib, dövlət

Elektron xidmətlərin göstərilməsinə dair
növbəti tədris kursu təşkil olunub
Müasir, çevik idarəetmənin təmin
edilməsi, dövlət orqanı ilə vətəndaş arasında qarşılıqlı münasibətlərin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artırılması, birbaşa münasibətlərin minimuma endirilməsi, dövlət orqanlarının fəaliyyətində
şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya
şərait yaradan halların aradan qaldırılması hazırda qarşıya qoyulmuş əsas
vəzifələrdən biridir.
19 dekabr 2012-ci il tarixdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisində
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
“Elektron hökumət” layihəsinin həyata
keçirilməsi vəziyyəti və qarşıda duran
vəzifələr mövzusunda keçirilmiş müşavirədə verilən tapşırıqların icrası ilə
bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.
Belə ki, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları elektron xidmətin təşkili üçün
yeni metodik vəsaitlərlə təmin olunub,
13-14 may tarixlərində dövlət qulluq-

orqanlarında elektron xidmətlərin göstərilməsi qaydaları, tərkibində dövlət
sirri təşkil edən məlumatlar olan elektron
sənədlərin tərtibi, emalı və mübadiləsi
üçün istifadə olunan informasiya sistemlərinin ekspertiza qaydaları, elektron
imza, dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən elektron
imzadan istifadə qaydaları, elektron imzanın yoxlanması və elektron sənəd
mübadiləsi qaydaları haqqında mövzular
elektron təqdimatlar, slaydlar və digər
vizual vasitələrdən istifadə edilməklə
tədris olunub.
Sonra muxtar respublikanın “Elektron
hökumət” portalının ilkin variantı müzakirə üçün tədris kursunda iştirak edən
dövlət orqanlarının nümayəndələrinə
təqdim edilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Yaşıllıq sahələri artırılıb

bağları salınmışdır. Xüsusilə orta
dağlıq və dağlıq ərazilərdə, bitki
örtüyünün nisbətən seyrək yayıldığı
və səhralaşmaya meyilli ərazilərdə
meyvə bağlarının salınmasına üstünlük verilmişdir.

munikasiya xətlərini bərpa etməyə
nail olmuş və enerji resurslarına
çıxış əldə edərək mərkəzi hökumətin
əldə etdiyi gəlirlərdən bəhrələnir.
Çox şey isə Ermənistanla sabitlikdən
asılıdır, baxmayaraq ki, son dövrlərdə hərbi ritorika hərbi əməliyyatların yenidən alovlanması qorxusunu yaratmışdır.
Bakı ilə əlaqənin kəsiləcəyi və
ya müharibənin yenidən alovlanacağı təqdirdə mərkəzdən Naxçıvana
göstərilən dəstək itirilə bilər. Amma
əgər sülh bərqərar olarsa, qiymətlərə
nəzarət edilən və çox sürətlə inkişaf
edən kiçik bir ərazidə təbii ərzaq
istehsal edən bu regionun dünya
siyasəti və iqtisadiyyatına daxil olması ilə kim bilir, nə baş verə bilər.
Heyrətamiz San-Fransisko və yaxud
bir vaxtlar blokadaya və mühasirəyə
alınmış eksklavdan heç kimin gözləmədiyi bir xoş sürpriz ola bilər.
Bir az aşağı tonda desək bu bir
keçmiş tarix və ya gözlənilməz,
yeni Qafqaz Silikon Vadisi ola bilər.
Yaşayarıq, görərik..!

Muxtar respublikamızın yaşıl sərvətinin artırılmasında regionun torpaq
və iqlim xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış meşə və
meyvə tinglərinin,
həmişəyaşıl ağacların yetişdirilməsinin
mühüm ekoloji və
iqtisadi əhəmiyyəti
nəzərə alınaraq, əkinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tingçilik
təsərrüfatlarında 6 milyon ədəddən
çox müxtəlif növ tinglər yetişdiril-

mişdir ki, bu da kəskin kontinental
iqlim şəraiti olan regionumuzda əkinin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir.
Regionumuzda yaşıllaşdırma tədbirlərinin uğurlu aparılmasına zəmin
yaradan əsas amillərdən biri də
2007-ci ildən başlayaraq damcı üsulu
ilə suvarma sisteminin tətbiq edilməsidir. Bu sistemin tətbiqi sudan
səmərəli istifadə etməyə əlverişli
şərait yaradır, torpaqların eroziyaya,
şoranlaşmaya, bataqlıqlaşmaya uğramasının qarşısını alır, dağ yamaclarında əkilmiş tinglərin suvarılmasına geniş imkanlar açır. Damcı
üsulu ilə suvarmanın bu kimi keyfiyyətlərini əsas götürərək ötən illərdə
500 hektardan çox əkin sahəsində

bu sistem quraşdırılmışdır.
Muxtar respublika ərazisindəki
mövcud meşələrin qorunması, yeni
yaşıllıqların, meşə massivlərinin,
meyvə bağlarının salınması məqsədilə 2013-cü ilin yaz əkini mövsümündə də mühüm işlər görülmüş,
210 hektar sahədə əkin aparılmış,
129 min 713 ədəd meşə və meyvə
tingi, həmişəyaşıl ağaclar əkilmişdir.
Muxtar respublikamızda yaşıllaşdırma tədbirləri ilə əlaqədar həyata keçirilən kompleks tədbirlər
öz bəhrəsini vermişdir. Müqayisə
üçün qeyd edək ki, ötən əsrin 90-cı
illərinin əvvəllərində muxtar respublikanın ümumi ərazisinin 0,6
faizini yaşıllıqlar təşkil edirdisə,
hazırda bu rəqəm 10 faizdən çoxdur.
- Kərəm HƏSƏNOV
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Kross yarışı keçirilib

Voleybol üzrə muxtar respublika turniri başa çatıb

Xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin 90
illik yubileyinə həsr olunmuş
muxtar respublika üzrə kişilər arasında voleybol turnirinə yekun vurulub.
Dünən İlham Əliyev adına
Olimpiya İdman Kompleksində turnirin son mərhələsinin görüşləri keçirilib. Hə-

min gün Şərur voleybolçuları
Daxili İşlər Nazirliyinin komandasını, Sədərək komandası isə şahbuzlu rəqiblərini
3:0 hesabı ilə məğlub ediblər.
Üçüncü-dördüncü yerlər uğrunda Şahbuz və DİN-in komandasının mübarizəsi 3:1
hesabı ilə asayiş keşikçilərinin
xeyrinə başa çatıb. Birinci

Sosial müdafiəyə ehtiyacı
olanlar razılıq edirlər
15 may – Beynəlxalq Ailə Günü
ərəfəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi,
Səhiyyə və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliklərinin təşkilatçılığı ilə müxtəlif kateqoriyalardan olan ailələrlə görüşlər keçirilmişdir. Belə ki, adıçəkilən təşkilatların əməkdaşları Kəngərli rayonunun Təzəkəndində yaşayan
aztəminatlı Babayevlər, Ordubad
rayonunun Kotam kəndində yaşayan çoxuşaqlı və aztəminatlı Rəhimovlar, Babək rayonunun Vayxır
kəndində yaşayan xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan Məmmədovlar ailəsində olmuşlar. Ailələrin yaşayış
vəziyyəti ilə maraqlanılmış, ailə
üzvləri tibbi müayinədən keçirilmiş, ərzaq payı və məişət əşyaları,
ehtiyacı olanlara dərman preparatları verilmişdir.
Ailələrin üzvləri göstərilən qayğıya görə dövlətimizə minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Teatr qastrol səfərindədir
M.T.Sidqi adına Naxçıvan
Dövlət Kukla Teatrının yaz qastrol səfərləri davam edir. Teatrın
kollektivi Kəngərli, Ordubad,
Culfa rayonlarında olub, məktəblilər qarşısında Səbuhi Hüseynovun “Seymurun sirli yuxusu” tamaşası ilə çıxış edib. Baş
rollarını Ləman Vəliyevanın, Əfsanə Nəsirovanın paylaşdığı tamaşanın əsas mövzusu sağlamlıq
ilə bağlıdır. Tamaşada uşaqlara
təlqin olunur ki, sağlamlıqlarının
qədrini bilsinlər, böyüklərin sözünə qulaq assınlar. Tamaşanın
quruluşçu rejissoru Yasəmən Ramazanova, bəstəkarı Əli Məmmədov, rəssamı Murad Babayevdir. Yaradıcı heyətin birgə işi balaca teatrsevərlər tərəfindən sevilir və maraqla qarşılanır.
Xəbərlər şöbəsi

və ikinci yerlər uğrunda isə
Sədərək və Şərur komandaları
mübarizə aparıblar. Bu görüşün birinci hissəsi 25:13,
ikinci hissəsi 25:22, üçüncü
hissəsi isə 25:15 hesabı ilə
Sədərək voleybolçularının
xeyrinə başa çatıb. Beləliklə,
Sədərək komandası turnirin
qalibi olub. İkinci yerdə Şərur
rayonunun, üçüncü yerdə isə
DİN-in voleybol komandaları
qərarlaşıb.
Qaliblərə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyinin diplomları, Naxçıvan Muxtar Respublikası Voleybol Federasiyasının qiymətli hədiyyələri
verilib.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illik
yubileyi münasibətilə 5000 metr məsafəyə kross yarışı keçirilib. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənclər və İdman,
Təhsil nazirliklərinin, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Yüngül Atletika Federasiyasının təşkil etdiyi yarışa 400-ə yaxın
atlet qatılıb.
Yarışı Naxçıvan Muxtar Respublikası
Yüngül Atletika Federasiyasının sədri Rövşən Məmmədov açıq elan edərək muxtar
respublikada idmana və idmançılara göstərilən
dövlət qayğısından danışıb, atletləri dahi rəhbərin yubileyinə həsr olunmuş idman bayramı
münasibətilə təbrik edib.
Sonra kross yarışına start verilib. Duzdağ
massivində keçirilən yarışda oğlanlar arasında
birinci yeri “Rabitə” İdman Klubunun yetirməsi Kərim Quliyev tutub. Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyin təmsilçilərindən Fərdin

Fərəcov ikinci, Fəzli Əliyev üçüncü olublar.
Qızlar arasında isə finiş xəttinə Rəngiz Rəhimova ən tez çata bilib. Naxçıvan Dövlət
Texniki Kollecinin tələbəsi Mədinə Abdullayeva ikinci, “Rabitə” İdman Klubunun yetirməsi Aytac Məmmədova üçüncü yerlərə layiq
görülüblər.
Qaliblərə diplomlar və hədiyyələr verilib.
Xəbərlər şöbəsi

Milli qəhrəmanlarımızı tanıyaq
Həyat insanı zaman-zaman müxtəlif yollarla zirvələrə ucaldır. Bu
yollardan biri Vətənə məhəbbət, yurda bağlılıq, qorxmazlıq və mərdlik
hissləri ilə yoğrulmuş qəhrəmanlıq yoludur ki, bu yolla zirvəyə ucalmaq
hər Adəm oğluna nəsib olmur. Həyat bu zirvəyə yüksələn qəhrəmanlarımızı çətin, lakin şərəfli sınaqlardan keçirir. Onlar Vətənimizin
bütövlüyü, dövlətimizin toxunulmazlığı uğrunda mərdliklə vuruşmuş,
canlarından keçmiş və “Milli Qəhrəman” adına layiq görülmüşlər.
Hörmətli oxucular! “Milli qəhrəmanlarımızı tanıyaq” rubrikasında
bu dəfə Milli qəhrəmanlarımız Əli Məmmədov ilə İbrahim Məmmədovun
həyat və döyüş yoluna nəzər salacağıq:
dən azad edilir, lakin oktyabrın
Məmmədov Əli Hüseyn oğlu
11 avqust 1-də sübh tezdən sayca qat-qat üstün
1955-ci ildə olan düşmən əks-hücuma keçir. Əli
Naxçıvan şə- qeyri-bərabər döyüşdə böyük şücaət
hərində dün- göstərərək yaralıların döyüş meyyaya göz aç- danından çıxarılmasına şərait yamışdı. Orta radır. Son anadək mərdliklə vuruşan
təhsilini Bakı polis kapitanı başından ağır yaraşəhərindəki lanır, bir müddət sonra şəhidlik zir255 saylı orta vəsinə ucalır.
Ailəli idi. İki övladı var.
məktəbdə almışdı. Sonra Bakı PoAzərbaycan Respublikası Preliqrafiya Məktəbinə daxil olmuş və
çapçı ixtisasına yiyələnmişdi. Bir zidentinin 29 oktyabr 1992-ci il tamüddət mətbəədə işləyən Əli Məm- rixli Fərmanı ilə polis kapitanı
mədov 1975-ci ildə ordu sıralarına Məmmədov Əli Hüseyn oğluna
çağırılır. 1978-ci ildə daxili işlər or- “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
qanlarında sıravi polis nəfəri kimi adı verilmişdir.
Bakı şəhərindəki Şəhidlər Xiyaişə başlayır. 1982-ci ildə Polis Akademiyasına daxil olur. 1984-cü ildə banında dəfn edilmişdir.
Bakının Rəsulzadə qəsəbəsindəki
təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurub
Bakının Binəqədi rayonunda sahə küçələrdən biri onun adını daşıyır.
Məmmədov İbrahim İsmayıl
müvəkkili vəzifəsinə təyin edilir.
1987-ci ildə nümunəvi polis işçisi oğlu
20 dekabr
kimi onu Moskva Polis Akademiyasına ixtisasartırma kursuna göndərirlər. 1958-ci ildə
Sonra Binəqədi Rayon Polis İdarə- Naxçıvan şəsinin Cinayət-axtarış şöbəsində polis hərində anakapitanı rütbəsində baş əməliyyat dan olmuşdu.
1976-cı ildə
müvəkkili vəzifəsinə yüksəlir.
1992-ci ilin əvvəllərindən o, mü- Naxçıvan şətəmadi olaraq polis əməkdaşları ilə hər 3 nömrəli
birlikdə cəbhə bölgələrinə göndərilir. orta məktəbi bitirmişdi. Bir il Su
1992-ci il sentyabrın 24-də Əli ye- Tikinti İdarəsində işlədikdən sonra
nidən döyüş bölgəsinə – Laçın ra- 1977-ci ildə hərbi xidmətə çağırılır.
yonuna ezam olunur. Ermənilərin Ordu sıralarında xidmət edərkən
ələ keçirdiyi mühüm strateji əhə- PDM hərbi texnikasının birinci dəmiyyətli Qızartı yüksəkliyini almaq rəcəli tuşlayıcı operatoru ixtisasına
üçün kəşfiyyat planı hazırlanırdı. yiyələnir. 1979-cu ildə ordudan tərƏli də bu kəşfiyyat qrupuna daxil xis olunaraq Moskva Avtomobil
edilmişdi. Gecə yüksəklik düşmən- Zavodunda əmək fəaliyyətinə baş-

layır. Moskvada yaşayıb işləyə-işləyə 1988-ci ildə indiki Bakı Dövlət
Universitetinin Tarix fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olur və 1993-cü
ildə təhsilini başa vurur.
Azərbaycanda baş verən hadisələr, Qarabağdan gələn həyəcanlı
xəbərlər onu Vətənə dönməyə məcbur edir. O, hələ 1990-cı ildə Bakıda
törədilən Qanlı Yanvar faciəsinə
qarşı öz haqq səsini qaldırmış, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya yayılmasında fəal iştirak etmişdir.
İbrahim Məmmədov Xocalı faciəsindən sonra ailəsini də götürüb
Bakıya gəlir. Azərbaycanda könüllü
batalyonlardan birinin tərkibində
döyüşlərə atılır. Həmin batalyonlar
ləğv edildikdən sonra 1993-cü ildə
Milli Orduda bölük komandiri kimi
öz fəaliyyətini davam etdirir. O,
yeni yaradılmış hərbi hissədə əsgərlərin təlimi ilə ciddi məşğul olur.
Çox keçmir ki, öz bölüyü ilə Kəlbəcərə yollanır. Onun komandirliyi
altında strateji əhəmiyyətli bir yüksəklik düşməndən azad edilir. Ermənilər həmin gün 15 nəfərə yaxın
itki verərək geri cəkilirlər.
Cəsur döyüşçü 1994-cü il fevralın
16-da Kəlbəcərin strateji yüksəkliklərindən biri uğrunda gedən ölümdirim mübarizəsində düşmənin 3
tankını və xeyli canlı qüvvəsini sıradan çıxarır. Son anda snayper
gülləsinə tuş gəlir; aldığı yaradan
şəhid olur.
Ailəli idi. İki övladı var.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyun 1994-cü il tarixli
Fərmanı ilə Məmmədov İbrahim
İsmayıl oğluna “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” adı verilmişdir.
Məzarı Naxçıvan şəhərindəki
Şəhidlər Xiyabanındadır.
Mirməcid SEYİDOV
Azərbaycan Vətən Müharibəsi
Veteranları və Şəhid Ailələri
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təşkilatının sədri

Ünsiyyətimizdə və nitqimizdə etik normalara nə dərəcədə əməl edirik?
Etik normalar dedikdə, ilk növbədə, insanların bir-birləri ilə ünsiyyəti, münasibəti,
bir-birlərinə müraciəti zamanı təzahür edən
mədəni davranış qaydaları başa düşülür. Bu
prosesdə əsas rolu bilavasitə nitq oynayır.
Bu baxımdan nitq prosesinin də özünəməxsus
qaydaları, təzahür normaları vardır. Həmin
qaydalara və normalara nitqimizdə əməl olunması mədəni nitqin, dolayı yolla etik ünsiyyətin
yaranması ilə nəticələnir.
Ötən günlərin birində ictimai nəqliyyat
vasitələrindən – avtobuslardan birində istəristəməz bir söhbətə qulaq şahidi oldum. Arxa
sırada oturan gənc ön sıradakı tanışı ilə uca
səslə və kobud şəkildə söhbət edirdi:
– Ə, nətərsən? Evdə-eşikdə vəziyyət
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nətəridi?
– Belə da, yaxşıdı. Sənin bala-bulan
nətəridi?
– İtmisən yenə. Haralardasan?
– Əşi, buralardayam da. Sən itmisən e.
Bayram çöçəsinə dönmüsən.
...Söhbətin davamını etika və oxucularımızın
vaxtını almamaq naminə yazmağı lüzum görmədik. Bu söhbəti avtobusdakı hər kəs, necə
deyərlər, nöqtə-vergülünə qədər eşidirdi.
Bu yazıda insanlar arasında ünsiyyət mədəniyyətinin səviyyəsi haqqında söhbət açacağıq.
Əvvəlcə onu qeyd edək ki, ünsiyyət formalarından biri də şifahi nitqdir. Məhz bu
ünsiyyət formasının harda və necə qurulması
vacib məsələdir. Bu gün bizi düşündürən

ən əsas məsələlərdən biri ünsiyyət zamanı
aşkara çıxan çatışmazlıqlar, nitq mədəniyyətinin tələblərinə əməl edilməməsidir. Birbirimizlə necə danışırıq, necə rəftar edirik?
Kənardan ünsiyyətimiz necə görünür, necə
təsir bağışlayır?
Müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki,
ünsiyyətimizin ümumi mənzərəsi o qədər də
ürəkaçan deyil. Ona görə ürəkaçan deyil ki,
ünsiyyətdə müəyyən dərəcədə kobuduq. Və
bu kobudluq hər bir hərəkətimizdə hiss edilir.
Nə səbəbdənsə qarşı tərəflə nəzakətli ünsiyyətdən “çəkinirik”. Qabalıq bəzən ən yüksək
həddə çatır.
Digər bir narahatedici məsələ isə nitqimizdəki qüsurlardır. Belə ki, bəzilərimiz da-

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18
Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Sədərək rayonunda
rentgen-flüoroqrafik
müayinələr aparılmışdır
Muxtar respublikamızda kiçikyaşlı uşaqlar və məktəblilər arasında aprelin 1-dən 15-dək həyata
keçirilən kütləvi Mantu sınağı
uğurla başa çatdırıldıqdan sonra
hazırda əsas diqqət sınağa reaksiyası şübhəli olan şagirdlərin
rentgen-flüoroqrafik müayinələrinə
yönəldilmişdir. Bu məqsədlə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağciyər Xəstəlikləri Dispanserinin həkim və tibb bacılarından ibarət
briqadası zonalar üzrə müayinələri
davam etdirirlər.
Növbəti rentgen-flüoroqrafik
müayinələr Sədərək Rayon Mərkəzi
Xəstəxanasında aparılmış, səyyar
flüoroqrafik maşınla 16 şagird
müayinədən keçirilmişdir. Müayinələr zamanı aktiv vərəm xəstəliyi
aşkar olunmamışdır. 5 şagirdə profilaktik müalicə təyin edilmiş, tibbi
məsləhətlər verilmişdir.
Müayinələrdə sərhəd qoşunlarının bölgədə yerləşən şəxsi heyəti
də iştirak etmişdir. Onlardan 50
nəfəri rentgen-flüoroqrafik, digərləri
isə elektrokardioqrafiya, oftalmoloq, endokrinoloq, laboratoriya və
digər müayinələrindən keçmişlər.
Rayonda 20-25 yaşlı əhalinin kütləvi dispanserizasiyasına da diqqət
yetirilmiş, terapevt, cərrah, ginekoloqdan ibarət həkim briqadası
tərəfindən 10 nəfər çağırışçı, 20
nəfər kənd sakini müayinə edilmişdir. Rayonun obliqat qrupuna
daxil olan tibb işçiləri də profilaktik
müayinələrdən keçmişlər.
Müayinə iştirakçıları, o cümlədən şagirdlərin valideynləri ilə səhiyyə maarifi işi aparılmış, onları
maraqlandıran suallar cavablandırılmış, ağciyər xəstəliklərinə dair
buklet və kitabçalar paylanmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin
mətbuat xidməti

nışığımızda əcnəbi kəlmələr işlətməyə, bir
növ, adətkərdə olmuşuq. Filankəs “yekdir”,
behmankəs “ponyatkalıdır” filan. Elə bil,
qarşı tərəfə təsir etmək istərkən kimsə bizə
kənardan deyir ki, mütləq əcnəbi kəlməsi işlətməlisən. Yoxsa heç kim sənin nə qədər
“savadlı” olduğunu bilməyəcək. Rəhmətlik
Mirzə Cəlilin bu barədə gözəl bir ifadəsi var.
Dahi qələm ustası deyirdi ki, dirilərimizlə
rusca, ölülərimizlə ərəbcə danışırıq. Nə işdirsə,
üstündən bir əsr keçməsinə baxmayaraq, vəziyyət heç də dəyişməyib. Nə etməli? Ümid
edirik ki, bu sualın cavabını ziyalılarımız
verə bilərlər. Özü də bu cavab tez bir vaxtda
verilməlidir. Çünki buna, sözün həqiqi mənasında, böyük ehtiyacımız var.
Firəngiz HÜSEYNBƏYLİ

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