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Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

İyunun 26-da Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi münasibətilə Bakının
“Azadlıq” meydanında təntənəli hərbi parad
keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev
hərbi paradda olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev təntənəli paradda
nitq söylədi.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev iyunun 27-də Rumıniyanın Baş naziri
Viktor Pontanın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etmişdir.
Görüşdə birgə layihələrin həyata keçirilməsi,
enerji sahəsində əməkdaşlıq və digər məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Əliyeva Mətanət Vəli qızı
Hüseynov Hüseyn Həsən oğlu
Xudiyev Zahir Xudu oğlu
Quliyev Asəf Hüseyn oğlu
Mahmudov Yusif Qasım oğlu
Mirzəyev Həmid Ələsgər oğlu
Seyidov Altun Ağa oğlu
Zamanov İsfəndiyar İslam oğlu
“Tərəqqi” medalı ilə
İsgəndərov Xalid Səməd oğlu

Naxçıvanda Silahlı Qüvvələrin yaradılmasının
95 illiyi münasibətilə konsert olmuşdur

Azərbaycanın Milli Ordusunun yaranması, onun müasir tələblərə uyğun
hazırlanmasıdır.
Qeyd olunmuşdur ki, müstəqil Azərbaycanda milli ordu quruculuğuna ulu
öndərimizin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda
başlanmışdır. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra isə Azərbaycanda
Silahlı Qüvvələrin təşkili prosesi yeni
vüsət almış, ordu quruculuğu istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu gün ulu öndərin ordu qu-

ruculuğu siyasəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikasının digər
yerlərində olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı hərbi hissələrin
də maddi-texniki təminatı davamlı
olaraq möhkəmləndirilir, əsgəri-məişət-yaşayış kompleksləri tikilir, zabit
ailələrinin mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılır. Bu gün Silahlı Qüvvələrimizin
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı
birləşmə və hissələrinin şəxsi heyəti
döyüş hazırlığını durmadan yüksəldir,
torpaqlarımızın etibarlı müdafiəsini təmin edirlər. Əminliklə demək olar ki,
Naxçıvanın müdafiə potensialı yüksək
səviyyədədir. Naxçıvandakı hərbi hissələr istənilən hücumun qarşısını almağa
və eyni zamanda istənilən hərbi əməliyyatı yerinə yetirməyə qadirdirlər.
Bayram konsertində Naxçıvan Qarnizonu Hərbi Orkestrinin ifasında səslənən marşlar və milli musiqi nömrələri
meydana toplaşan tamaşaçılar tərəfindən
alqışlarla qarşılanmışdır.
Konsert Naxçıvan Dövlət Televiziyası
ilə canlı yayımlanmışdır.
“Şərq qapısı”

Ordubad yeni quruculuq dövrünü yaşayır
İlbəil abadlaşan, gözəlləşən və
dəyişən Naxçıvan Muxtar Respublikasının qədimliyi, özünəməxsusluğu ilə seçilən Ordubad rayonu abadlıq və quruculuq işləri
sayəsində simasını dəyişir, yeni
quruculuq dövrünü yaşayır. Ötən
gün yolumuzu Ordubaddan saldıq.
Şəhərin mərkəzi küçəsi ilə üzüyuxarı qalxdıqca ilk müşahidə etdiyimiz hal qoca çinarların dəstəsinə qoşulmaq istəyən yol kənarlarında nizamla əkilmiş yeni
çinar ağacları oldu. Ordubad ta
qədimdən əsrlərlə yaşı olan çinarlarıyla məşhur olub.
Dünənin və bu günün qarşılıqlı vəhdətini tikinti-quruculuq tədbirlərinin
sintezində də gördük, müşahidə etdik.
Dar və qədim küçələriylə, qırxpillə
kəhrizləriylə, meydanlarıyla muxtar respublikanın digər rayonlarından fərqlənən
Ordubadda paralel olaraq yeni küçələr
salınır, yollar çəkilir, inzibati binalar
tikilir.
Hazırda Ordubad şəhərində və kəndlərdə bir çox tikinti işləri aparılır. Ordubad şəhərində və Şəhriyar qəsəbəsində
içməli su və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur. 2011-ci ilin dekabrından
bu işə başlayan “Gəmiqaya Yol, Su,
Enerji” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy-

yətinin kollektivi, demək olar ki, işi
yekunlaşdırmaq üzrədir.
Həmin təşkilatın bir qrup inşaatçısı
isə Ordubad Su Elektrik Stansiyasının
tikintisini həyata keçirir. Qeyd edək ki,
hazırda burada uzunluğu 10 kilometrdən
çox olan su kanalının tikintisi aparılır.
Ordubad şəhərində quruculuq tədbirləri sırasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Ordubad Rayon Şöbəsi üçün inzibati binanın
tikintisi də var. Hazırda binanın fasadında və daxilində suvaq işləri görülür,
dam örtüyü vurulur, qapı və pəncərələri
salınır.
Ordubad rayonunda quruculuq, abadlıq, təmir-tikinti işləri rayon mərkəzi
ilə məhdudlaşmır, bu işlər rayonun bir
neçə kəndində də sürətlə davam etdirilir.
Rayon mərkəzindən 60-70 kilometr
aralıda, dəniz səviyyəsindən 1500 metrdən çox yüksəklikdə yerləşən Nəsirvaz,
Xurs və Ələhi kəndlərində kompleks
quruculuq işləri aparılır, Sabirkənd və
Yuxarı Əylis kəndlərində isə məktəb
və məscid tikilir.
Nəsirvaz və Ələhi kəndlərinin hər
birində 88 şagird yerlik, Xurs kəndində
isə 110 şagird yerlik məktəb binası,
eyni zamanda hər üç yaşayış məntəqəsində kənd və xidmət mərkəzləri inşa

Qiyməti 20 qəpik

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2013-cü il 27 iyun tarixli Sərəncamı ilə dövlət
qulluğunda səmərəli fəaliyyət göstərən bir qrup şəxs
təltif edilmişdir. Təltif olunanlar arasında Naxçıvan
Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən dövlət qulluqçuları da vardır.
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Baxşıyev Əlövsət Qəzənfər oğlu
“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Rəsmi xronika

İyunun 26-da Naxçıvan şəhərinin
baş meydanında – Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 95-ci ildönümü münasibətilə Naxçıvan Qarnizonu Hərbi Orkestrinin bayram konserti olmuşdur.
Konsertdən əvvəl çıxış edən “N”
saylı hərbi hissənin zabiti, baş leytenant
Rəşad Məmmədov demişdir ki, Azərbaycan dövlətinin ən böyük dayağı,
onun sütunu Azərbaycanın Silahlı Qüvvələridir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ən dəyərli bəhrələrindən biri
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olunur.
Hər biri zirzəmi ilə birlikdə üç mərtəbədən ibarət olan qonşu kəndlərin
tədris ocaqlarında tikinti işləri Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsinin Ordubad
Rayon İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir.
Məktəb binalarının, demək olar ki, zirzəmi qatı və birinci mərtəbələrində
hörgü işləri başa çatdırılmış, ikinci mərtəbələrdə beton-qəlib işləri görülür.
Əhaliyə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə
hər üç kənddə kənd və xidmət mərkəzləri tikilir. Nəsirvazda və Ələhidə
iki, Xursda üçmərtəbəli kənd mərkəzləri və hər üç kənddə birmərtəbəli
xidmət mərkəzində yerli camaatın
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili,
gündəlik tələbat mallarına olan ehtiyacının ödənilməsi üçün kompleks
tədbirlər görülür.
Ordubadda tikinti işləri bunlarla
kifayətlənmir. Qədimliyi və tarixiliyi
ilə əlamətdar olan, Nuh peyğəmbərin
ilk ayaq basdığı yer kimi bilinən Gəmiqayada eyniadlı muzey binasının
tikintisi də həyata keçirilir. Ötən ilin
avqustundan inşasına başlanılan muzey binasında son tamamlama işləri
aparılır.
- Elxan MƏMMƏDOV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin
İnkişafı Fondu və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Naxçıvan Bölməsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Elmin
İnkişafı Fondunun I Naxçıvan Regional Məsləhət Seminarında AMEA Naxçıvan Bölməsinin elmi-tədqiqat institutlarının, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun, Naxçıvan Özəl Universitetinin elmi
işçiləri iştirak ediblər.

Elmin İnkişafı Fondunun I Naxçıvan
Regional Məsləhət Seminarı keçirilib

AMEA Naxçıvan Bölməsində keçirilən seminarı giriş sözü
ilə açan bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev dünyanın
ən qədim elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Azərbaycanda son illərdə müxtəlif elm sahələrinin inkişafına göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Akademik qeyd edib ki,
ölkəmizdə elmin inkişafı və iqtisadiyyatın elmtutumlu sahələri
üçün mütəxəssislərin yetişdirilməsinə hələ ümummilli lider
Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi sovetlər dönəmində
başlanılıb. XX əsrin 90-cı illərində ölkəmiz böhran vəziyyəti
yaşadığı bir məqamda elmin inkişafına da böyük zərbə dəyib.
Lakin ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra ölkə həyatının müxtəlif
sahələrinə olduğu kimi, elmin inkişafına göstərilən diqqət və
qayğı da artırılıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi
kursunu və dövlətçilik yolunu uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev bu sahənin davamlı inkişafını
daim diqqətdə saxlayır. Artıq bir neçə ildir, ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin
İnkişafı Fondu bu sahədə uğurlu fəaliyyət göstərir, elmin
müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün qrant layihələri elan edir.
“AMEA Naxçıvan Bölməsinin müxtəlif institutları da
fondun elan etdiyi qrant layihələrində uğurla iştirak edir”, –
deyən İsmayıl Hacıyev indiyə qədər bölmənin müxtəlif institutlarının əməkdaşlarından ibarət heyətlərin müxtəlif istiqamətlər
üzrə qrant layihələrinin qalibi olduqlarını diqqətə çatdırıb.
Natiq vurğulayıb ki, qrant layihələrinin qalibi olmaq təkcə
elmi tədqiqatların genişlənməsinə deyil, həm də elmi işçilərin
maddi rifah halının yaxşılaşmasına xidmət edir. Ümumilikdə
isə bu qrant layihələrin ən müsbət tərəfi onun həm də madditexniki bazanın möhkəmləndirilməsinə xidmət etməsidir. Layihələrin qalib olmasında əsas şərt isə hazırlanan layihələrin
ciddi elmi məsələlərə həsr olunması və orijinal mövzuların
seçilməsidir.
Bölmə sədri Elmin İnkişafı Fondunun kollektivinə AMEA
Naxçıvan Bölməsi əməkdaşlarının göndərdiyi layihələrə hər
zaman diqqətlə yanaşıldığı üçün təşəkkürünü bildirib.
Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru Elçin Babayev
“Elmi layihələrin qrantlar yolu ilə maliyyələşdirilməsinin
hüquqi aspektləri” mövzusunda məruzə edib. O, qrant layihələrinin məqsədi, növləri, qrant layihələrinin qalibolma
perspektivləri və üstünlükləri haqqında seminar iştirakçılarına
ətraflı məlumat verib.
Fondun fəaliyyəti haqqında slaydın da nümayiş olunduğu
seminarda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
- E.KƏLBİZADƏ
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örkəmli dövlət xadimi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin çoxşaxəli möhtəşəm fəaliyyətində və mükəmməl nəzəri-ideoloji təlimində ədəbiyyat məsələləri
də mühüm yer tutur. Bütün fəaliyyəti boyunca görkəmli sənətkarlarımızın yubileylərinin
qeyd olunması, xatirələrinin əbədiləşdirilməsi, əsərlərinin nəşri, tədqiqi, təbliği, dünya
miqyasında tanıtdırılması, respublikamızda ədəbi-mədəni mühitin əsaslı yüksəlişi istiqamətində hərtərəfli tədbirlər həyata keçirən dahi rəhbər həm klassik, həm də
müasir ədəbiyyatın məşhur simalarının yaradıcılıqları barədə konseptual qənaətlər,
son dərəcə dəyərli fikirlər də irəli sürmüşdür. Başqa sözlə desək, ulu öndərimiz həm
ədəbiyyatın böyük qayğıkeşi, hamisi, həm də mükəmməl bilicisi olan dahi şəxsiyyətdir.
Bu baxımdan ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin Xalq şairi, poeziyamızın istedadlı
nümayəndəsi Məmməd Arazın yaradıcılığına
münasibəti də maraq doğurur. Müdrik rəhbər
həm Məmməd Arazın şəxsiyyətinə, həm də
böyük istedadına, bənzərsiz sənətinə daim
yüksək qiymət vermişdir. Qeyd edək ki,
Məmməd Arazın ilk şeri mətbuatda 1952-ci
ildə dərc olunsa da, o, bir şair olaraq məhz
1970-ci illərdə, ulu öndərin Azərbaycana
birinci rəhbərliyi dövründə parlamışdır. Sənətkara böyük şöhrət gətirən “Qanadlı qayalar”, “Atamın kitabı”, “Həyatın və sözün
rəngləri”, “Oxucuya məktub”, “Aylarım, illərim” kimi diqqətəlayiq kitabları məhz
həmin illərdə çap olunmuş, geniş əks-səda
doğurmuşdur. O dövrdə Məmməd Araz
müxtəlif vəzifələrdə də çalışmışdır. 197072-ci illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti
redaksiyasında, 1972-74-cü illərdə isə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında Baş redaktor
müavini vəzifələrində çalışmış, 1971-1981-ci
illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında poeziya bölməsinə rəhbərlik etmiş, 1974-cü
ildən “Azərbaycan təbiəti” jurnalının redaktoru kimi səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.
Hələ 1975-ci ildə Azərbaycan Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif
olunması, 1978-ci ildə isə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülməsi
Məmməd Araz şəxsiyyətinə və sənətinə ulu
öndərin hörmət və qayğısının ifadəsi idi.
Ümumiyyətlə, ədəbiyyatın böyük hamisi
və bilicisi olan görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyev Məmməd Araz sənətinə həmişə diqqət göstərmiş və yüksək qiymət
vermişdir. Təsadüfi deyil ki, istedadlı sənətkarın anadan olmasının 60 illiyi ərəfəsində
ulu öndər Heydər Əliyev 6 oktyabr 1993-cü
il tarixdə şairə təbrik məktubu ünvanlamış,
səmimi arzularını çatdırmış, onun yaradıcılığının ideya-bədii məziyyətlərini, fəlsəfi
mündəricəsini, xəlqi mahiyyətini, populyarlığını, mənəvi tərbiyədə rolunu yüksək dəyərləndirmişdir. Təbrikdə deyilir: “Qırx ildən
çoxdur ki, dərin fəlsəfi lirikanız çağdaş Azərbaycan poeziyasını zənginləşdirməkdədir.
Məmməd Araz istedadının, təfəkkürünün
məhsulu olan yüzlərlə şeriniz milyonların
qəlbinə yol taparaq özünə və Sizə əbədi yaşamaq hüququ qazandırıb. Əmin olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, xalqımızın mənəvi
təkamülündə, gənclərimizin estetik tərbiyəsi
yolunda bundan belə də yorulmadan çalışacaq, qədim və zəngin ənənələri olan milli
poeziyamıza yeni töhfələr bəxş edəcəksiniz”.
Ulu öndərin M.Araz şəxsiyyətinə, sənətinə
ardıcıl hörmət və qayğısının başqa bir ifadəsi
də 1995-ci ildə şairi dövlət vəsaiti hesabına
Almaniyaya müalicəyə göndərməsi, ona həm
fiziki sağlamlıq, həm də mənəvi cəhətdən
böyük diqqət göstərməsi idi. 1995-ci ilin 15
aprelində ümummilli liderimiz Xalq şairi
Məmməd Arazı “İstiqlal” ordeni ilə təltif etmiş, bir gün sonra Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında vətənpərvər şairin poeziyasına
həsr olunmuş “Azərbaycan – dünyam mənim”
adlı ədəbi-musiqili məclisində iştirak etmişdir.
Dörd saata yaxın davam edən bu möhtəşəm
tədbirdən sonra ulu öndərimiz Heydər Əliyev
Məmməd Arazla və ədəbi-musiqili gecənin
iştirakçısı olan ziyalıların nümayəndələri ilə
görüşüb söhbət etmiş, həm M.Araz sənəti
haqqında, həm də, ümumən, poeziya, ədəbiyyat barədə qiymətli fikirlər söyləmişdir.
Tədbirdə ifadə olunduğu kimi, öz əsərləri
ilə yüksək bədii sənətkarlıq və əsl vətəndaşlıq
qeyrəti aşılayan, doğma Vətəni sonsuz məhəbbətlə sevən, qüdrətli qələmi ilə xalqımıza
sədaqətlə xidmət edən Məmməd Arazın poeziyasını Azərbaycan torpağından, tariximizdən, el-obadan ayrı təsəvvür etmək çətindir.
Məmməd Arazın yaradıcılığı haqqında danışarkən dahi rəhbərin dediyi aşağıdakı sözlər
də bu baxımdan çox qiymətlidir: “Bu gün
biz bir daha Məmməd Arazın Azərbaycan
xalqının mədəniyyətinə, ədəbiyyatına verdiyi
töhfələri gördük, eşitdik və bunların xalqımız
üçün nə qədər faydalı, gərəkli olduğunu bir
daha bildik, bir daha dərk etdik ki, Azərbaycan

miş, müstəqillik uğrunda mübarizəmizə layiqli xidmət göstərmişdir. Müdrik rəhbər
həmçinin M.Arazın və digər istiqlalçı şairlərin
cəsarətinə, bütöv xarakterinə də yüksək qiymət vermişdir: “Sizin uzun illər, həqiqətən,
xırda-xırda, misra-misra, damcı-damcı yaratdığınız əhval-ruhiyyə Azərbaycan xalqını
gətirib bugünkü vəziyyətə çıxardı. Doğrudur,
bəzən bu yazılarınıza görə siz sıxılmısınız
da, təqib olunmusunuz da, sizi incidiblər

milli ideologiya formalaşmağa başlayıbdır”.
Məmməd Arazın əsərlərinin populyarlığından, xalq tərəfindən sevilməsindən danışarkən ulu öndər bunun səbəblərinə də
toxunmuş, həmin nümunələrdə millətin milli
azadlıq ovqatının ifadəsini önə çəkmişdir:
“Məmməd Arazın şerini nə üçün bu qədər
sevir insanlar? Axı şeri insanlara zorla sevdirmək olmaz. Nə üçün sevirlər? Mən keçmişdə də bunu hiss edirdim. Uzun müddət

Məmməd Araz – 80

Ulu öndər Heydər Əliyev Məmməd Araz
sənətinə yüksək qiymət vermişdir

xalqının həyatında Məmməd Arazın yaradıcılığının nə qədər böyük əhəmiyyəti var”.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
həmin tədbirin təkcə M.Araz yaradıcılığına
diqqət baxımından deyil, bütövlükdə, ölkənin
mədəni həyatı üçün böyük önəm daşıdığını
vurğulamış, bu cür ədəbi-musiqili gecələrin
mənəvi-ideoloji və estetik əhəmiyyətinə diqqət
yönəldərək demişdir: “Bilirsiniz, bu axşam
bizim üçün nə qədər böyük bir mənəviyyat
axşamı oldu!.. Çünki bu gün mədəniyyətimizin,
ədəbiyyatımızın böyük nümunələri səsləndi,
canlandı, gözümüz önünə gəldi və biz özümüz
özümüzü bir daha qiymətləndirdik, tanıdıq…
Məmməd Araz poeziyasının bugünkü məclisi,
mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın mədəniyyət
tarixində, mədəni həyatında, ictimai həyatında
böyük, görkəmli bir hadisədir. Mən şerə də,
mahnıya da çox hissiyyatlı adamam. O misraları, o sözləri, o musiqini həyəcansız dinləyə
bilmirdim”.
Ulu öndər həmin çıxışında Məmməd
Arazı, Bəxtiyar Vahabzadəni və Xəlil Rzanı
respublika vətəndaşları içərisində ilk dəfə
olaraq “İstiqlal” ordeni ilə təltif etməsi məsələsinə də toxunmuş, Azərbaycanda xalqın
özünüdərkində, milli şüurun oyanışında,
müstəqillik duyğusunun qüvvətlənməsində
həmin sənətkarların yaradıcılığının zamanzaman önəmli rol oynadığını, həm də bu
proseslərin heç də asan olmadığını, müxtəlif
maneələri dəf edə-edə irəlilədiyini vurğulayaraq demişdir: “Bildiyiniz kimi, müstəqil
Azərbaycanın ən yüksək ordeni “İstiqlal”
ordenidir. İndiyə qədər bu ordenlə heç bir
vətəndaş, heç kəs təltif olunmayıbdır. Dünən
isə mən fərman verərək Məmməd Arazı, Bəxtiyar Vahabzadəni, mərhum Xəlil Rzanı “İstiqlal” ordeni ilə təltif etmişəm. Bu, bir təsadüf,
yaxud da ki, birdən meydana çıxmış, mənim
tərəfimdən birdən qəbul olunmuş qərar deyil.
Bu haqda mən çox düşünürdüm. O mənada
ki, biz milli azadlığımız uğrunda çalışmışıq,
vuruşmuşuq, mübarizə aparmışıq. Amma bu
mübarizə bəzən açıq getməyibdir, bəzən qəlblərdə gedibdir, bəzən üstüörtülü yazılarda gedibdir... Yaşadığımız o rejim dövründə bu
prosesə açıq təkan vermək də çətin idi. Ancaq
Məmməd Araz, Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil
Rza kimi insanlar öz yaradıcılığı ilə bu sahədə
çox işlər görüblər… Azərbaycan xalqının
milli azadlıq uğrunda mübarizəsində xüsusi
xidmətlərinə görə hörmətli şairimiz Bəxtiyar
Vahabzadə, hörmətli şairimiz Məmməd Araz
və mərhum Xəlil Rza bu ordenlə təltif edildilər”.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev onu
da ayrıca nəzərə çatdırmışdır ki, B.Vahabzadə,
M.Araz, X.Rza kimi vətənpərvər şairlərin
yaradıcılığında damla-damla, addım-addım
ifadə olunan milli ruh, istiqlal duyğusu
bizim böyük amallarımıza öz töhfəsini ver-

Azərbaycanda olmadıqdan sonra, 90-cı ildə
Azərbaycana qayıtdıqdan sonra hara gedirəm, Məmməd Arazın şeirləridir. O vaxt
bizdə çox coşqun ictimai-siyasi vəziyyət yaranmışdı. İnsanlar 20 Yanvar hadisələrindən
sonra çox coşmuşdular. Çox inciklik var idi
cəmiyyətdə. Eyni zamanda milli azadlıq ruhunda fikirlər daha açıq deyilirdi. Hər yerdə
Məmməd Arazın, Bəxtiyar Vahabzadənin
şeirləri oxunurdu”.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
M.Arazın, eləcə də “İstiqlal” ordeninin ilk
laureatlarının Vətən və xalq qarşısındakı
xidmətlərinin heç vaxt unudulmayacağına,
gələcəkdə də xatırlanacağına inandığını bildirmişdir: “Mən ümidvaram ki, Azərbaycan
xalqı daim müstəqilliyini qoruyub saxlayacaq
və müstəqil Azərbaycanın ilk “İstiqlal” ordeninə layiq görülmüş şəxsiyyətlər Azərbaycan xalqının tarixində indi olduğu kimi,
gələcəkdə də öz yerlərini tutacaqlar”.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında Məmməd Arazın özünəməxsus yeri və
rolu vardır. Onun dərin fəlsəfi məzmunlu lirikası zəngin ənənələrə malik milli poeziyamızı
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldıraraq daha da zənginləşdirmişdir.
Məmməd Arazın gənc yaşlarından başlayaraq yarım əsrdən artıq davam edən ədəbi
fəaliyyəti mənsub olduğu xalqa layiqli şair – vətəndaş xidməti nümunəsidir. Doğma
Vətənə bağlılıq, istiqlalçılıq, vətəndaşlıq hisslərinin tərənnümü, fikir dərinliyi və sadəlik,
poetik təfəkkürün genişliyi kimi yüksək keyfiyyətlər Məmməd Araz yaradıcılığına uzunömürlülük bəxş etmiş, onun qələminə məxsus əsərlər geniş oxucu kütləsinin rəğbətini
qazanmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Xalq şairi Məmməd Arazın 80 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında”
8 iyun 2013-cü il tarixli Sərəncamından

də, sizə kəm baxıblar da, sizi açıq və ya
gizli tənqid də eləyiblər. Ancaq mənə belə
gəlir ki, Məmməd Arazın, Bəxtiyar Vahabzadənin, Xəlil Rzanın qəhrəmanlığı (mən
bu sözü tam cəsarətlə deyirəm) elə ondan
ibarətdir ki, onları heç bir şey qorxutmayıbdır…Onlar öz işlərini görüblər. Xırdaxırda, çox incə, çox zərif görüblər və məhz
bu incəliyə, zərifliyə, nazikliyə görə də sizin
bu fikirləriniz bizim vətənpərvər insanlarımızın, xalqımızın ürəyinə yol tapıbdır”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev M. Arazın
yaradıcılıq gecəsinin sonundakı çıxışında
poeziyanın, bütövlükdə, söz sənətinin insanların sağlam ideyalar ruhunda formalaşması
işində mühüm rol oynadığını yüksək qiymətləndirmiş, M.Araz kimi şairlərin yetkin
vətəndaşlıq mövqeyindən yazılmış ideyabədii mükəmməlliyə malik əsərlərinin milli
psixologiyamızın və ideologiyamızın möhkəmlənməsində, inkişafında diqqətəlayiq rol
oynadığını da qeyd etmişdir: “Şübhəsiz ki,
insanlara şeir qədər, ədəbiyyat qədər, mədəniyyət nümunələri qədər güclü təsir edən,
yəni insanların mənəviyyatına, əxlaqına, tərbiyəsinə, fikirlərinin formalaşmasına bu qədər
güclü təsir göstərən başqa bir vasitə yoxdur… Həmin şeirlər, həmin sözlər, doğrudan
da, xalqımızda, millətimizdə milli ruhu oyadıbdır, milli əhval-ruhiyyəni canlandırıbdır,
milli dirçəliş prosesini gücləndiribdir. Məhz
bunların nəticəsində bizdə milli psixologiya,

Ulu öndər Heydər Əliyev M.Araz poeziyasından nümunələrin həmin tədbirdə bədii
qiraətini, şairin şeirlərinə yazılmış mahnıların
ifasını da yüksək qiymətləndirmiş, xüsusən
ustad sənətkarın məşhur “Dünya sənin, dünya
mənim” şerinə və onun əsasında bəstələnmiş
mahnıya böyük dəyər verərək demişdir:
“Məmməd Arazın şeirləri, şübhəsiz ki, çoxdur.
Amma “Dünya sənin, dünya mənim” kimisi
yoxdur... M.Araz fəlsəfəsini musiqi tutubdur.
Bu fəlsəfə şeirdə də var, musiqidə də var”.
Çıxışının sonunda dahi rəhbər Heydər
Əliyev ədəbi-musiqili gecədən aldığı təəssüratları ümumiləşdirərək demişdir: “Məmməd Arazın yaradıcılığı ilə, bizim mədəniyyət
xadimləri ilə təmasda olmaq, görüşmək,
söhbət etmək dövlət adamı kimi mənim üçün
böyük bir hadisədir. Belə tədbirləri gələcəkdə
də keçirmək lazımdır”.
Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər Əliyev
Xalq şairi Məmməd Araza daim böyük
qayğı göstərmiş, onun yaradıcılığını həmişə
yüksək qiymətləndirmişdir.
Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev də
M.Araz sənətinə böyük ehtiramını ifadə etmiş, 2010-cu ilin mart ayında görkəmli
şairin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında
Sərəncam imzalamışdır. Həmin sərəncamda
Bakı şəhərində küçələrdən birinə Məmməd
Arazın adının verilməsi və onun yaşadığı
binaya xatirə lövhəsinin vurulması barədə
müvafiq təşkilatlara tapşırıq verilmişdir.
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öyük şairin şəxsiyyətinə və sənətinə Naxçıvan Muxtar Respublikasında da
daim ehtiram göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun “Xalq şairi Məmməd Arazın 80 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında” 8 iyun 2013-cü il tarixli Sərəncamı bu baxımdan son dərəcə böyük
əhəmiyyətə malik olub, yaradıcı ziyalılar, ümumən, bütün xalq tərəfindən dərin minnətdarlıqla qarşılanmışdır. Bu sərəncam görkəmli sənətkarın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi,
əsərlərinin nəşri, tədqiqi və təbliği işinə mühüm töhfələr verəcəkdir. Sərəncamda
qeyd olunduğu kimi: “Doğma Vətənə bağlılıq, istiqlalçılıq, vətəndaşlıq hisslərinin
tərənnümü, fikir dərinliyi və sadəlik, poetik təfəkkürün genişliyi kimi yüksək keyfiyyətlər
Məmməd Araz yaradıcılığına uzunömürlülük bəxş etmiş, onun qələminə məxsus əsərlər
geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanmışdır”. Naxçıvanda Məmməd Arazın 80 illik yubileyinin qeyd olunması ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bu sahədə də yolunun muxtar
respublikamızda uğurla davam etdirilməsinin ifadəsidir.
Hüseyn HƏŞİMLİ
filologiya elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi
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u günlər muxtar respublikamızın taxılçılıqla məşğul olan torpaq
mülkiyyətçilərinin, sahibkarlarının sevincinin həddi-hüdudu
yoxdur. Daha bir taxıl tədarükü mövsümü uğurla davam etdirilir. Bu
isə o deməkdir ki, süfrələrimiz yenə də yerli çörəklə bol olacaq. Belə
bolluğa isə asanlıqla nail olmamışıq.
Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən aqrar siyasətinin son 17 ildə
muxtar diyarımızda uğurla davam
etdirilməsi nəticəsində böyük nailiyyətlər qazanılıb. Naxçıvan ölkəmizin öndə gedən regionuna çevrilib.
Digər sahələrə toxunmadan muxtar
respublikanın torpaq mülkiyyətçilərinin aqrar sahədə, konkret olaraq,
taxılçılıqda qazandıqları uğurları, bu
sahənin inkişafı üçün göstərilən diqqət
və qayğını göz önünə gətirsək, tarix
üçün qısa zaman kəsiyində böyük
nailiyyətlərlə üz-üzə dayanmış olarıq.
Bu gün bir qarış torpağımız əkilməmiş
qalmır, dövlətimiz bu qiymətli sərvətdən səmərəli istifadə olunması
üçün hərtərəfli şərait yaradıb. Zəhmətdən qorxmayan, torpağa daimi
iş yeri kimi baxan insanlarımız bu
şəraitdən səmərəli istifadə edir, yurdumuzun iqtisadiyyatının güclənməsinə çalışır, daxili bazarda yerli çörəyin
xüsusi çəkisinin artmasında, süfrələrimizin ruzi-bərəkətinin daha çox
olmasında səy və bacarıqlarını əsirgəmirlər. Ölkə başçısının “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına
dövlət dəstəyi haqqında” 2007-ci il
23 yanvar tarixli Sərəncamına əsasən,
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına sərf etdikləri yanacaq və motor yağlarına görə dövlət tərəfindən
hər hektar sahə üçün 40 manat, bundan başqa, buğda istehsalçılarının
maddi marağının artırılması və onların
stimullaşdırılması ilə əlaqədar səpilən
hər hektar buğda sahəsi üçün əlavə
olaraq 40 manat vəsaitin verilməsi
təmin olunub, həm kreditlərdən, həm
də həmin yardımlardan təyinatı üzrə
istifadə edilməsi diqqət mərkəzində
saxlanılıb.
2009-cu ildə tutumu 18 min ton
taxılı uzun müddətə, tutumu 20 min
ton taxılı qısa müddətə saxlamağa
imkan verən Taxıl Ehtiyatı Anbarının
istifadəyə verilməsi muxtar respublikada taxıl ehtiyatının yaradılmasında
əsas rol oynamaqla istehsalçıların
məhsul tədarükü zamanı rastlaşdıqları
problemlərin aradan qaldırılmasında
mühüm əhəmiyyətə malikdir.

“Cahan Holdinq” Kommersiya
Şirkətlər İttifaqı ərzaq məhsulları,
tikinti materialları istehsal edən
zavod və fabriklərlə yanaşı, yeni
xidmət sahələri də yaratmışdır.
2011-ci ilin oktyabr ayında istifadəyə verilən ticarət mərkəzində alıcılara nümunəvi xidmət göstərilir.
Zirzəmi ilə birlikdə 3 mərtəbədən
ibarət olan ticarət mərkəzi müasir
memarlıq üslubunda inşa olunmuşdur. Binanın birinci mərtəbəsində
məişət avadanlıqlarının, gündəlik
tələbat mallarının, santexnika avadanlıqlarının və uşaqlar üçün əyləncə
qurğularının, ikinci mərtəbədə isə
xalçaçılıq və mebel məmulatlarının,
elektrotexnika avadanlıqlarının, məişət cihazlarının satışı bölmələri fəaliyyət göstərir. Binada eskalator və
lift sistemi quraşdırılmış, iş otaqları
istifadəyə verilmişdir. Zirzəmi qatından isə böyük anbar kimi istifadə
olunur. Burada quraşdırılan videonəzarət sistemi ilə ərazini və alışveriş obyektlərini müntəzəm müşahidə etmək mümkündür.
İnşaat materiallarının satışı binasında bütün növ tikinti və təsərrüfat
mallarının satışı təşkil olunmuş, anbar istifadəyə verilmişdir. Açıq satış
yerində isə, əsasən, topdan və pərakəndə satış həyata keçirilir. Burada
müxtəlif ağır tikinti materiallarının
satışı təşkil olunmuşdur. Ticarət
mərkəzinin həyətində səliqə-sahman
yaradılmış, fəvvarə quraşdırılmış,
kafe istifadəyə verilmişdir.
Ticarət mərkəzində 21 bölmədə
12 min 300 çeşiddə, yəni bir binanın
inşa olunmasından ev əşyaları ilə
təminatınadək mal və materialların

rayonlarda qərargahlar yaradılıb.
Məlumat üçün bildirək ki, 2013-cü
ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 35 min 324 hektar sahədə taxıl
əkilib ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 359 hektar çoxdur. Taxıl isteh-

sinin taxılını biçdirən Cəfər Salmanlı
ilə həmsöhbət olduq. Bildirdi ki,
ötən ilin payızında 3,3 hektar sahədə
taxıl əkini keçirib. Taxılçılıq üçün
dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş
bütün güzəştlərdən istifadə edib. Bu

zəhmətə qatlaşasan, əziyyət çəkəsən
ki, süfrən də bol olsun. Kim ki zəhmətdən qorxmur, canına cəfa verməyi
bacarır, onun gün-güzəranı da istədiyi
kimidir, kimsə ələbaxımlıq xəstəliyinə
tutulub, özündən küssün...

Torpağa düşməsin havayı bir dən…
Muxtar respublikada taxıl biçininin sürəti artır

Aqrar sektorun inkişafında mühüm
mərhələ kimi soyuducu anbarların
yaradılması, əkin sahələrinin suvarma
suyuna olan tələbatını ödəmək üçün
mövcud subartezian quyularının, kəhrizlərin, nasos stansiyalarının təmiri
və yenilərinin istifadəyə verilməsi
üzləşilən çətinlikləri aradan qaldırıb.
Bu da hektarlarla sahənin əkin dövriyyəsinə qatılmasına imkan verib.
Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatı üzrə
ümumi inkişafı sürətləndirən mühüm
amillərdən biri, yuxarıda dediyimiz
kimi, müasir texnikalardan istifadə
olunması və lizinq münasibətlərinin
yüksəldilməsidir. Bu istiqamətdə də
xeyli iş görülüb. “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
xətti ilə 194 ədədi 2012-ci ildə olmaqla, cəmi 879 ədəd müxtəliftəyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq
muxtar respublikaya gətirilib, ötən
il 185 ədəd müxtəliftəyinatlı kənd
təsərrüfatı texnikası lizinq yolu ilə
məhsul istehsalçılarına verilib.
Cari ilin taxıl tədarükü üçün qabaqlayıcı tədbirlər diqqət mərkəzində
saxlanılıb, 100-dən artıq kombayn
işlək vəziyyətə gətirilib, taxılı sahələrdən daşımaq üçün texnikalar
ayrılıb, ehtiyat hissələr əldə olunub,

salçılarına əvvəlki illərdə olduğu
kimi, kreditlər verilib, bu vəsaitin
təyinatı üzrə xərclənməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Mineral gübrələrlə
təminat da unudulmayıb, sahələr
vaxtlı-vaxtında suvarılıb, ötən payızdan çəkilən zəhmət hədər getməyib, sahələrdə bol məhsul yetişdirilib.
Bunu regionumuzun ən böyük
bölgələrindən biri olan Babək rayonunun timsalında da görmək mümkündür. Taxılçılıq üçün münbit torpaq
sahələrinə malik olan bu bölgədə
hər il yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal olunur. Torpaq mülkiyyətçiləri
mövcud şəraitdən səmərəli istifadə
etməyə çalışır, daxili bazara öz töhfələrini verirlər. Cari ilin bol məhsulu
üçün ötən ilin payızında rayonun taxılçıları 10 min 362 hektar sahədə
taxıl əkini keçirib, ötən müddət ərzində bütün aqrotexniki tədbirlərə
əməl edilib. Bu da öz bəhrələrini
verib. Bir neçə gündür ki, sahələrdə
kombaynlar minbir zəhmətlə hasilə
gətirilmiş taxılı tədarük edirlər. Operativ məlumata görə, bu günədək
990 hektar sahənin məhsulu toplanılıb.
Taxıl biçininin gedişi ilə tanış olmaq üçün rayonun bir neçə kəndinə
baş çəkdik. Nehrəm kəndində sahə-

gün sahəsinin məhsulu biçilir. İlk
bunkerdən görünür ki, sahədə keyfiyyətli və bol məhsul yetişib.
Babək qəsəbəsində, Qoşadizə,
Şəkərabad, Hacıvar, Yarımca, Sirab,
Kültəpə kəndlərində də taxıl biçininin
sürətlə aparıldığının şahidi olduq.
Taxılçılardan Heydər Məmmədov,
Arif Səfərov, İbrahim Məmmədov
və başqaları bildirdilər ki, cari ildə
daha yüksək göstəricilərə nail olacaqlar. Onların sözlərini mexanizatorlar Namiq Əliyev, Zakir Vahabov
da təsdiq etdilər. Yeri gəlmişkən onu
da qeyd edək ki, bu gün Babək rayonunda fiziki şəxslərə məxsus 21
kombayn var. Onların hamısı işlək
vəziyyətə gətirilib. Həmin texnikaların, hələlik, 18-dən istifadə olunur.
Taxılçılar hər il “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
xidmətindən də istifadə edirlər.
* * *
Builki taxıl mövsümü ilə bağlı
müşahidələr apararkən uzun illər
Nehrəm kəndində ictimai təsərrüfata
rəhbərlik etmiş təsərrüfatçı Tofiq
Abutalıbovla da görüşdüm. Onun
dediklərindən:
– Sovet dönəmində ümidimizi
bağlamışdıq dükanlara gətirilən una.
Bu gün həmin unu əldə etmək üçün
dövlətimiz öz qapımızda bizə hər
cür şərait yaradıb. Torpaq verib, su
verir, gübrə verir, texnika verir, yardım edir, dəyirman da nə qədər istəsən... Daha nə lazımdır? Qalır ki,
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eyd edək ki, muxtar respublikanın digər rayonlarında
da taxıl biçini uğurla davam etdirilir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız operativ
məlumata görə, taxıl biçininə ilk başlayan Ordubad rayonunda
bu günə qədər 722, Culfa rayonunda 809, Kəngərli rayonunda
520, Sədərək rayonunda 203, Naxçıvan şəhərində 20, ümumilikdə,
muxtar respublika üzrə 3264 hektar sahənin taxılı tədarük
olunub.
- Muxtar MƏMMƏDOV

Münasib qiymətə yüksək keyfiyyətli malların satışı həyata
keçirilən müasir məkan – “Cahan” Alış-Veriş Mərkəzi
Ərəb Əmirliklərində nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir və “Cahan”
AVM-in satınalma
bölməsinin sifarişləri əsasında mal
tədarük olunur.
Həmçinin AVMin satış, satınalma,
mühasibat və sair
bölmələrinin işçitopdan və pərakəndə satışı həyata
keçirilir, mallar orta bazar qiymətindən 10-20 faiz ucuz satılır. Burada
muxtar respublikada istehsal olunan
məhsullarla yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Türkiyə,
İtaliya, Yaponiya və Cənubi Koreya
istehsalı olan məhsullar da satılır.
Ticarət mərkəzində bütün növ tikinti
materiallarının vahid bir mərkəzdən
satışı təşkil olunmuşdur. Mərkəzdə
müştəri xidməti və satışdan sonrakı
xidmət sistemi müasir standartlara
uyğun qurulmuşdur. Belə ki, burada
çalışan əsas xidmət heyəti Türkiyə
Respublikası və Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərində kurs keçmişdir.
“Cahan” Alış-Veriş Mərkəzində
(AVM) idarəetmə, satışın təşkili,
mal təminatı, mühasibat uçotu sistemi bu sahədə dünyada şəbəkə
şəklində fəaliyyət göstərən böyük
firmaların iş təcrübəsi öyrənilməklə
həyata keçirilir. Müəssisənin Bakı
şəhərində, Türkiyə Respublikasında,
Çin Xalq Respublikasında, Birləşmiş

ləri də mütəmadi olaraq bu nümayəndəliklərə ezam olunur, bu sahədə
dünya təcrübəsi öyrənilir.
“Cahan” AVM-də kredit bölməsi
fəaliyyət göstərir ki, burada da şirkətin daxili imkanları hesabına vətəndaşlara 6 aylıq faizsiz kreditlə
mal əldə etmək imkanı yaradılmışdır.
Malların kreditlə verilməsi prosesi
sadələşdirilmiş formada – mal və
material alan vətəndaşın və zamin
duran şəxsin şəxsiyyət vəsiqələrinin
surətləri təqdim olunmaqla aparılır.

...Daha bir taxıl tədarükü mövsümünü yaşayırıq. Muxtar respublikamızda da taxıl tədarükü sürətlə davam
etdirilir. Ötən ilin payızından bu günə
kimi çəkilən zəhmətin bəhrəsini itkisiz
toplamaq, məhsul tədarükü kampaniyasını optimal müddətdə başa vurmaq üçün hərtərəfli şərait yaradılıb.
Bütün bölgələrimizdə bu məqsədlə
qərargahlar təşkil olunub.
* * *
Ürəkaçan rəqəmlərlə dolu olan
qeydlərimə daha bir statistik göstərici
əlavə etməyə ehtiyac duyuram. Əgər
1995-ci ildə muxtar respublikada 23
min 600 ton taxıl istehsal olunubsa,
həmin rəqəm 2012-ci ildə 101 min
848 tona yüksəlib. Bu, çəkilən zəhmətin, böyük dövlət qayğısının əvəzsiz qalmaması, torpağa tər axıdan
insanların qiymətli sərvətin səxavətindən səmərəli istifadəsi deməkdir.
...Rəqəmlər cansız olsa da, onların
arxasında fədakar əmək, insan amilinə göstərilən qayğı dayanır. Ən
qiymətli kapital olan insana muxtar
respublikamızda belə qayğı, sözsüz
ki, inkişafın, tərəqqinin, yüksəlişin
ifadəsidir. Taxılçılıqda əldə olunan
nailiyyətlər dövlət qayğısı ilə yanaşı,
yurd, torpaq qədri bilən naxçıvanlıların fəallığının nəticəsidir. Bu da
onunla bağlıdır ki, qədim diyarımızın
sakinləri halallığa söykənən və onu
hər şeydən üstün tutan insanlardır.
Elə ona görə də süfrələrinin ruzibərəkəti ildən-ilə artır.

Həmçinin alış-veriş mərkəzindən
mal alan müştərilərə hər 70 manat
üçün bir uduş kuponu verilir və uduş
kampaniyası bayram və əlamətdar
günlərdə həyata keçirilir. Məlumat
üçün qeyd edək ki, ticarət mərkəzinin
fəaliyyətə başladığı 2011-ci ilin oktyabr ayından ötən dövr ərzində üç
dəfə uduş kampaniyası keçirilmişdir.
Birinci və ikinci dəfə keçirilən uduş
kampaniyasının hər birində 1, üçüncü
dəfə keçirilən uduş kampaniyasına
isə 2 avtomobil
çıxarılmışdır. Bu
kampaniyalar zamanı 2 ədəd “OPEL”
və 2 ədəd “NAZ Lifan” markalı avtomobil və 100-dən
çox bahalı hədiyyələr udulmuşdur.
“Cahan AVM”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
dünyada tanınmış
şirkət və firmalarla əlaqələr quraraq
mənşə sertifikatı olan daha keyfiyyətli mal və materialların muxtar
respublikamıza idxal olunması üçün
mövcud imkanlardan maksimum
səmərəli istifadə etməyə səy göstərir.
Hazırda alış-veriş mərkəzi dünyanın
42 şirkət və firmalarının Naxçıvan
Muxtar Respublikasında daimi satış
nümayəndəsi və ya satış təmsilçisidir. Alış-veriş mərkəzində marketinq işi günün tələbləri səviyyəsində qurulmuşdur. Daxili bazarın

tələbatı öyrənilməklə hər hansı bir
malın sifarişi vaxtında verilir və
alınan malların keyfiyyət göstəriciləri nəzərə alınmaqla dünya bazarında tanınmış şirkətlərdən idxal
olunur. Yüksək keyfiyyəti ilə seçilən
bu məhsullar beynəlxalq standartlara
tam uyğundur. Təkcə bir faktı qeyd
edək ki, elektron avadanlıqlar Cənubi Koreyanın “Samsunq”, “Soni”,
mebellər Türkiyənin “Mondi”, “Merinos”, “İstiqbal”, xalçalar “Gümüş
suyu”, ev əşyaları “Emsan”, “Arzum”, inşaat materiallarından metlax
və kafellər “Çanaqqala Seramik”
firmalarından alınıb gətirilir. Məlumat üçün qeyd edək ki, alış-veriş
mərkəzi fəaliyyətə başlayan zaman
muxtar respublikamızda 2-3 növdə
metlax və kafel satışa çıxarılırdısa,
hazırda 60-70 çeşiddə metlax və
kafel alıcılara təqdim olunur. Satışa
çıxarılan metlax və kafellərin hər
kvadratmetrinin qiyməti 5 manatdan
12 manata qədər dəyişir. Yəni ticarət
mərkəzində hər bir vətəndaş üçün
ailə büdcəsinə uyğun mal və material
seçmək imkanı yaradılmışdır.
Onu da qeyd edək ki, ticarət
mərkəzində POS-terminallar quraşdırılmışdır. Alınan mal və materialların pulunun ödənilməsi
plastik kartlar, nağd ödəmələr
isə nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilir. Ötən dövr
ərzində münasib qiymət, yüksək
keyfiyyət prinsipi ilə işləyən “Cahan” AVM kifayət qədər alıcı cəlb
etməklə muxtar respublikamızda
ən böyük vergi ödəyicilərindən
birinə çevrilmişdir.
- Kərəm HƏSƏNOV
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dmanın kütləviliyinə nail olmaq, onu inkişaf etdirmək, yüksək
nailiyyətlər qazanmaq və yeni idmançılar hazırlamaq Naxçıvan Muxtar
Respublikasında aparılan idman siyasətinin əsas məqsədidir. Hazırda muxtar
respublikada 2 Olimpiya İdman Kompleksi, 2 Üzgüçülük Mərkəzi, 1 Şahmat
Mərkəzi, 7 Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbi, 10 Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi,
Stend və Sportinq Atıcılıq Mərkəzi, eləcə də stadionlar, idman zalları və
sadə idman qurğuları fəaliyyət göstərir. Son illər 40-a yaxın idman obyekti
tikilərək, yenidən qurularaq və ya əsaslı şəkildə təmir olunaraq istifadəyə
verilib. Yeni məktəb binalarında müasir standartlara cavab verən idman
zalları yaradılıb. Görülən işlərin nəticəsidir ki, muxtar respublika müxtəlif
beynəlxalq yarışların keçirildiyi regiona çevrilib. İdmanın inkişafında muxtar
respublikada yaradılan idman federasiyalarının da rolu böyükdür.
Bu il mart ayının 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisində bədən tərbiyəsi və idmanın hazırkı vəziyyəti və qarşıda
duran vəzifələrlə bağlı keçirilən müşavirədə Ali Məclisin Sədri cənab
Vasif Talıbov muxtar respublikada
hava və ekstremal idman növünün
fəaliyyətinin təşkili üçün də hər cür
şəraitin mövcud olduğunu bildirib,
elə həmin müşavirədə bu idman
növü üzrə federasiya yaradılıb. Federasiyanın muxtar respublikada
ekstremal dağ turizmi, qayayadırmanma (təbii relyefdə), idman qayayadırmanması (süni relyefdə), buzadırmanma, hava idman növlərindən paraşüt, paraplan, motoparaplan,
deltaplan, motodeltaplan kimi idman
növlərinin inkişaf etdirilməsi və populyarlaşması istiqamətində fəaliyyət
göstərməsi nəzərdə tutulub. Ötən

müddət ərzində federasiya yuxarıda
sadalanan növlərdən bəziləri üzrə
bir sıra tədbirlər keçirib. Ancaq məsələ orasındadır ki, bu tədbirlər,
necə deyərlər, tədbir xatirinə keçirilib, kütləvi informasiya vasitələrinin
gücündən istifadə edilərək görüntü
əldə edilib, ictimaiyyətdə federasiyanın fəaliyyəti haqqında ilkin “müsbət” rəy formalaşdırılıb. Ancaq yarışlarda keyfiyyət amilinə o qədər
də diqqət yetirilməyib.
İyunun 25-də Culfa rayonunun
Nəhəcir kəndi yaxınlığında keçirilən,
26 İyun – Silahlı Qüvvələr Gününə
həsr edilən “Zirvəyə qaçış” adlı
yarış da keyfiyyətcə bundan öncəkilərdən o qədər də fərqlənmədi.
Diqqətimizi çəkən məqamlardan
biri isə isti havada idmançıların
yüksəkliyə doğru qaçışa məcbur
edilməsi idi. Bunun nəticəsi idi ki,

Günün altında “Zirvəyə qaçış”
və ya görüntü naminə tədbir

“Zirvəyə qaçış” bir neçə dəqiqə
sonra “Zirvəyə yeriş”ə çevrildi. Səhər saatlarında keçirilməsi nəzərdə
tutulan yarışa günortaya yaxın start
verildi. Təbii ki, isti hava, idman
dili ilə desək, ən “formada” olan
iştirakçıların belə, hərəkətinə mane
oldu. Yarış iştirakçıları ilə söhbətlərdən belə məlum oldu ki, əksəriyyəti öncədən hazırlıq məşqləri
keçməyib. Yəni fiziki cəhətdən buna
hazır deyillər. Halbuki qət olunacaq
yüksəklik 1665 metr idi. İştirakçılarda günvurma əlamətləri də arasıra özünü göstərdi. İsti havada iştirakçıların yarışa cəlb edilməsi ağır
nəticələrə səbəb ola bilərdi.
Bir də bu yarışın konkret olaraq
ekstremal idman növlərindən han-

Yayın istisi özünü daha çox hiss etdirdikcə axşam saatlarında parklarda, məhəllələrdə, həyətlərdə istirahət edən, gəzib dolaşan, mehribanlıqla bir çay süfrəsi
arxasında oturub “Amerikadan tutmuş qonşu Məsmə xalanın evinin problemlərinədək” hər şeyi müzakirə edən insanları tez-tez görmək olar. Bu mənada son
illər milli və müasir memarlıq ənənələri əsasında yenidən qurulan, təmir olunan
yaşayış binaları, bu binaların ətrafında salınmış istirahət parkları hələ ki
məzuniyyətə çıxmamış və yaxud da istirahətini elə doğma şəhərimizdə keçirən
insanlar üçün ən sevimli məkanlardır. Di gəl ki, bu parklarda qurulub yaradılanları
qorumaq, təmizliyə riayət etmək kimi bir ictimai məsuliyyətin fərqində olsaq. Axı
bu qurulub yaradılanlar bizimdir – hamımızın.

sına aid olduğunu özümüz üçün
dəqiqləşdirə bilmədik. Çünki bu
yarış nə ekstremal dağ turizminə,
nə qayayadırmanmaya (təbii relyefdə), nə də idman qayayadırmanmasına (süni relyefdə) aid deyildi.
Bildiyimiz qədərilə yuxarıda sadalanan idman növlərinin heç biri
qaçış vasitəsilə həyata keçirilmir.
İsti hava şəraitində qaçış yarışlarının necə fəsad verəcəyi barədə
məlumat almaq üçün Naxçıvan
Muxtar Respublika Xəstəxanasının
həkimi Elsevər Ağəliyevə müraciət
etdik. Həkim söhbət zamanı bildirdi
ki, isti havada yarışların keçirilməsi
günvurmaya səbəb ola bilər. Günvurma çox təhlükəli haldır. Əgər
vaxtında müdaxilə edilməsə, sinir

hər addımbaşı xüsusi qablar qoyulduğu
halda, bir çoxları oturacaqlarla tullantı
qutuları arasındakı bir addımlıq məsafəni
qət etməyi qlobal problem hesab edir
və nəticədə, oturacaqların əksəriyyətinin
qarşısında günəbaxan tumlarından təpələr
yaranır. Ta ki ərazi təmizlənənə qədər.
Halbuki parkın ərazisinin gündəlik olaraq
təmizlənməsi heç kəsə tullantıları hara
gəldi tullamağa nə hüquqi, nə də mənəvi

İstirahət edək, amma ki…

Naxçıvan şəhərinin Babək məhəlləsi
* * *
Məhəlləyə daxil olanda hər axşamçağı
onu görürəm. Bu il birinci sinfə gedəcək
bu balaca oğlanın gözüaçıqlığı məni
çoxdan cəlb edib. İşdən evə qayıdarkən
onun qışqırdığını eşidirəm. Kiməsə, “Dur
ordan, onu səninçün qoymayıblar”, –
deyə qışqırır. Yaxınlaşıb yanıma çağırıram. Aramızda belə bir dialoq alınır:
– Niyə qışqırırsan?
– Görmürsən, oturub mənim yelləncəyimdə.
– O, bütün uşaqlar üçündü.
– O, uşaqdı ki? – deyib əlini bir az
aralıda – məhəllənin parkında uşaqlar
üçün qurulmuş uşaq yelləncəyinə tərəf
uzadır.
Başımı qaldırıb qarşı tərəfə baxanda
çəkisi 20 kiloqram olan bu balaca dostumun ritorik sualı qarşısında aciz olduğumu hiss edirəm. Çünki bədən ölçülərinə görə balaca dostumdan ən azı
4 dəfə böyük bir qadın yelləncəkdə oturub və uşaqlar üçün qurulmuş sürüşkənin
kölgəsində əyləşən qonşusu ilə danışır.
Naxçıvan şəhərinin “Atabəylər” məhəlləsindəki binalardan birinin qarşısında
qarşılaşdığım bu mənzərə ilə şəhərimizin
müxtəlif istiqamətlərində siz də qarşılaşa
bilərsiniz. Naxçıvan şəhərinin abadlaşması, gözəlləşməsi üçün yaşayış binalarının təmirini, onların ətrafındakı ərazilərdə parkların salınmasını, uşaqlar
üçün oyun qurğularının quraşdırılmasını
tamamilə öz üzərinə götürən dövlət
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haqq verir.
Hə, bir məsələni də
unutmadan qeyd edək.
Günəbaxan tumlarının
açıq satışı ilə məşğul
olan bəzi xırdavatçılarımız bu parklarda həm
də “maarifçilik” işi ilə
məşğuldurlar. Belə ki,
onların satdıqları məhNaxçıvan şəhərinin “Qoçüstü” məhəlləsi
sulların bəzilərini bükbunu edirsə, vətəndaş bu qurulana, ya- dükləri kağızlara diqqət yetirsəniz,
radılana sahib çıxmamalıdırmı? Bu qu- özünüz bu fikri dəyərləndirmiş olarulanları qorumamalıdırmı? Yəqin ki, caqsınız. Bu yaxınlarda belə satıcılabir çoxlarımız “sahib çıxmaq” deyərkən rımızdan birinə yaxınlaşıb nəsə almaq
düşünüblər ki, qurulan bu qurğulara, bəhanəsi ilə yanında qoyduğu kitaba
yelləncəklərə, sürüşkənlərə, uşaq otu- nəzər saldım. Doğrusunu desəm, kitab
racaqlarına da “sahiblənməlidirlər”. Bu mənim üçün göydəndüşmə tapıntı oldu.
“sahiblənmənin” yolu isə onu uşaqların Orta əsr ərəb mənbələrindən birinin
əlindən alaraq öz məqsədləri üçün istifadə ruscaya tərcüməsini uzun zaman axetmək, yararsız vəziyyətə salmaqdır. tarsam da, tapa bilməmişdim. Satıcıdan
Müşahidə apardığımız bir neçə ünvanda o kitabı hardan tapdığını soruşduqda
analoji hallara rast gəldik.
isə dedi: – Oğlum verib. Daha rus
Bu kiçik parklardan başqa, Naxçıvan dilində çıxan kitablar oxunmadığı üçün
şəhərindəki böyük istirahət parklarının bunlar indi heç kimə lazım deyil, heç
da böyük problemləri var. Məsələn, nəyə yaramır.
Heydər Əliyev Mədəniyyət və İstirahət
Satıcı xahişimi yerə salmadı. Mənim
Parkında istirahət edən bəzi vətəndaşla- üçün kifayət qədər dəyərli olan kitabı
rımızın günəbaxan tumlarının qabığından, mənə satmağa razılaşdı. Ədalət naminə
necə deyərlər, “Dağ maketi” yaratmaları deyim ki, günəbaxan tumundan da ucuz
kimi. Parkın ərazisində tullantılar üçün qiymətə...
P.S. Günəbaxan demişkən, yadımıza çimərliklərdə istirahət etmək istəyən
insanlarımız düşdü. Görəsən, ötən il muxtar respublikamızda yaradılan çimərliklərdə vəziyyət necədir?
- Elnur KƏLBİZADƏ
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

sistemində qalıcı fəsadlara səbəb
olar. Günvurma nəticəsində insanda
beyin damarlarının daralması, dəri
damarlarının genişlənməsi, qanın
qatılaşması və təzyiqin aşağı düşməsi baş verir. Hətta göz bəbəklərinə qansızma halları da olur. Günvurma davamlı şəkildə müalicə
olunmasa, pis fəsadlarla nəticələnir.
Bundan başqa, tərlə birlikdə bədənin
su və duz itirməsi “isti yorğunluğu”
adlanan halsızlıqla müşahidə edilən
sindroma səbəb ola bilər. Əgər bu
vəziyyət nəzarətdə saxlanmasa, bədənin temperatur tənzimləmə sistemi pozulur. İsti havada saat
1100-dən 1800-dək günəşli havaya
çıxmamamaq məqsədə uyğundur.
O ki qaldı belə havada hər hansı
bir idman yarışının keçirilməsinə,
bu qəbuledilməzdir.
Sonda onu da qeyd etmək istərdik
ki, hər bir idman yarışı ən yaxşıların
seçilməsinə xidmət edir. Ən yaxşıları
isə günün altında yoxuşa sürükləməklə seçmək olmaz. Yəqin ki,
haqqında bəhs olunan federasiya
bu yazımızdan özü üçün bir nəticə
çıxaracaq.
- Səbuhi HÜSEYNOV

Mülkiyyətində yaşayış evi, mənzili
olan vətəndaşların nəzərinə!
Daşınmaz əmlakın icbari sığortası – yanğın,
zəlzələ, qasırğa, sel, daşqın, yer sürüşməsi, qaz
partlayışı, elektrik naqillərində baş verən qısaqapanma, su, kanalizasiya,
istilik sistemlərinin qəzası
və digər hadisələr nəticəsində
daşınmaz əmlakın zədələnməsi,
məhv olması, yaxud hər hansı
formada itkisi ilə bağlı vətəndaşlara dəyən zərərin ödənilməsinə təminat verir.
Yaşayış evləri və mənzillərin
icbari sığorta məbləğləri və sığorta haqları aşağıdakı miqdarda müəyyən edilmişdir:
1. Naxçıvan şəhəri üzrə
– sığorta məbləği – 20000
manat
– sığorta haqqı – 40 manat
2. Digər rayon və şəhərlər
üzrə
– sığorta məbləği – 15000

manat
– sığorta haqqı – 30 manat
Daşınmaz əmlakın icbari sığortası rayon (şəhər) Dövlət Sığorta agentliklərində aparılır.
Daşınmaz əmlakını icbari
qaydada sığorta etdirməyən vətəndaşlardan xahiş olunur, onlara məxsus yaşayış evlərini,
mənzilləri icbari qaydada sığorta etdirsinlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baş Sığorta Agentliyi Sizin etibarlı təminatçınızdır!
Əlaqə telefonları:
545-94-60, 545-14-58

İtmişdir
Cəfərov Nadir Cəfər oğlunun adına verilmiş sürücülük vəsiqəsi itdiyindən
etibarsız sayılır.
* * *
Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq kənd sakini Seyidov Mirnatiq Mirtofiq oğlunun adına olan JN-478A inventar nömrəli “Torpağın mülkiyyətə verilməsinə
dair şəhadətnamə” itdiyindən etibarsız sayılır.

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri
Komitəsinin İctimai-siyasi verilişlər və
Xəbərlər redaksiyalarının əməkdaşları iş
yoldaşları Elnarə Heydərovaya, qayınatası
QADİRİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Doğum Mərkəzinin baş həkimi Yaşar
Həsənov və Reanimasiya şöbəsinin
işçiləri iş yoldaşları Səidə
Seyidovaya, əzizi
BAYRAMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Musiqi Kollecinin
direktoru Yusif Babayev və kollecin
kollektivi iş yoldaşları Nəzakət
Fərzəliyevaya, atası
RƏHİMİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Doğum Mərkəzinin həkimlərindən
Şəbnəm Əliyeva, Tahirə İsmayılova,
Sevinc Məmmədova, Rəna
Nəsirova, Aynurə Cəfərova və
Sevinc Nəsirova iş yoldaşları Səidə
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Seyidovaya, əzizi
BAYRAMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Yusif Cəfərov ailəsi ilə birlikdə dostu
Rövşən Hüseynova, əzizi
YUSİF MƏMMƏDOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Doğum Mərkəzinin həkimlərindən
Elza Məmmədova, Gülnar
Kazımova, Qəndab Kərimova,
Məhəbbət Fətullayeva, Yeganə
Mirzəyeva və Könül Qələndərova iş
yoldaşları Səidə Seyidovaya, əzizi
BAYRAMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Doğum Mərkəzinin həkimlərindən
Bəhriyyə Əliyeva, Aysel İsmayılova,
Aminə Dünyamalıyeva, Bilqeyis
Ələsgərova, Məlahət Həsənova və
Südabə Salmanova iş yoldaşları
Səidə Seyidovaya, əzizi
BAYRAMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

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

Tiraj: 3940. Sifariş № 609

