Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
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Qəzet 1921-ci
ildən çıxır

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

Rəsmi xronika
Mayın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Bakı şəhər 4 saylı “ASAN xidmət”
mərkəzinin açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir.
* *
*
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 7-də Honduras Respublikasının xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri xanım Mireya Aquero de
Korralesin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Azərbaycan Respublikası ilə Honduras Respublikası arasında qısa vaxt ərzində
yaxşı tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulduğunu deyən dövlətimizin başçısı ikitərəfli münasibətlərin inkişafından məmnunluğunu ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan
Respublikası ilə Honduras Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin
inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə xanım Mireya Aquero de Korralesin Azərbaycanın
“Dostluq” ordeni ilə təltif edildiyini dedi və ordeni qonağa təqdim etdi.
Nazir xanım Mireya Aquero de Korrales Honduras Respublikasının Prezidenti
Xuan Orlando Ernandes Alvaradonun salamlarını və Prezident İlham Əliyevi Hondurasa səfərə dəvətini dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, Azərbaycanın yüksək mükafatlarından
olan “Dostluq” ordeninə layiq görüldüyünə görə minnətdarlığını ifadə etdi.
Dövlətimizin başçısı Honduras Respublikasının Prezidenti Xuan Orlando Ernandes Alvaradonun salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Honduras
dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi.

Azərbaycanda gömrük sisteminin formalaşması ümummilli lider Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Gömrük xidmətinin ölkə
iqtisadiyyatının inkişafında rolunu yüksək
qiymətləndirən ulu öndər bu sahənin inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlamışdır.

rülən tədbirlərin davamıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Naxçıvan
Hava Nəqliyyatında Gömrük İdarəsinin
yeni inzibati binasının istifadəyə verilməsi
münasibətilə kollektivi təbrik edərək de-

Hava Nəqliyyatında Gömrük İdarəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin strukturuna daxildir. İdarə beynəlxalq reyslər üzrə hava yolu ilə gömrük
sərhədindən keçirilən mallara gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilməsini həyata keçirir.

Artıq ölkəmizdə müasir gömrük xidməti
formalaşdırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da gömrük xidmətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilir, bu sahənin maddi-texniki bazası
gücləndirilir.
Mayın 7-də Naxçıvan Hava Nəqliyyatında
Gömrük İdarəsinin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti
general-leytenantı Asəf Məmmədov açılış
mərasiminə gələn Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbova
raport vermişdir.
Açılış mərasimində Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Asəf Məmmədov çıxış edərək demişdir ki, muxtar respublikanın dinamik inkişafı gömrük orqanlarını da əhatə
etmişdir. Son illər muxtar respublikada
gömrük infrastrukturunun yenidən qurulması
və maddi-texniki bazanın müasir tələblər
səviyyəsində formalaşması istiqamətində
mühüm tədbirlər görülmüşdür. 2007-ci ildə
Culfada, 2009-cu ildə isə Şahtaxtında sərhəd-keçid kompleksləri tikilmiş, 2012-ci
ildə Naxçıvan Şəhər Gömrük İdarəsi və
Naxçıvan Gömrük Ekspertiza İdarəsi üçün
müasirtipli kompleks istifadəyə verilmişdir.
Bu gün Naxçıvan Hava Nəqliyyatında
Gömrük İdarəsi üçün yeni kompleksin istifadəyə verilməsi də gömrük infrastrukturunun müasirləşdirilməsi istiqamətində gö-

mişdir: “Ölkəmizdə müxtəlif istiqamətlərdə
dövlət siyasətini həyata keçirən qurumlar
fəaliyyət göstərir. Bu qurumlardan biri də
dövlət gömrük orqanlarıdır. Azərbaycanda

Yeni istifadəyə verilən inzibati binada ida- əminliyini bildirmiş, açılışı bildirən lenti
rənin və sərhəd nəzarəti məntəqəsinin əmək- kəsmişdir.
Məlumat verilmişdir ki, zirzəmi ilə birlikdə
daşları üçün lazımi xidmət şəraiti yaradılmışdır. Bu da gömrük və sərhəd xidməti 4 mərtəbədən ibarət olan binada gömrük
xidmətinin təşkili üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Binanın zirzəmisində yeməkxana,
qazanxana, müvəqqəti saxlanc anbarları və
xidməti otaqlar yerləşir. Birinci mərtəbədə
rəsmiləşdirmə zalı, növbətçi hissə, vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının təşkili
üçün xüsusi otaq və ayrıca girişi olan sərhəd
nəzarəti məntəqəsi üçün xidməti otaqlar
vardır. Binada İP telefoniya qurulmuşdur.
İnformasiya texnologiyaları qurğuları ilə
təchiz edilən otaqlar gömrük xidmətinin
hərtərəfli təşkilinə imkan verəcəkdir.
Rəsmiləşdirmə zalında gömrük brokeri
xidməti, gömrük rəsmiləşdirilməsi və məlumat bölmələri fəaliyyət göstərəcəkdir.
Rəsmiləşdirmə prosesi “bir pəncərə” prinsipinə uyğun qurulmuşdur. Ödənişlərin POSterminallar vasitəsilə həyata keçirilməsi
üçün müvafiq şərait yaradılmışdır. Rəsmiləşdirmə zalında Azərbaycan, ingilis və rus
dillərində informasiya köşkü qurulmuş,
əməkdaşları qarşısında mühüm vəzifələr elektron növbə sistemi yaradılmışdır. Bu
qoyur. Kollektiv öz işini dövriyyəsi və satışı da gömrük bəyannamələrinin elektron forqadağan olan malların muxtar respublikaya mada tərtibinə və gömrük qanunvericiliyi
gətirilməsi və satışının qarşısının alınması, haqqında lazımi məlumatlarla tanış olmağa
daxili bazarın qorunması və qanunvericiliklə imkan verəcəkdir. Müşahidə otağındakı monəzərdə tutulan digər vəzifələrin icrası isti- nitorlar vasitəsilə iş prosesinin təşkilinə
qamətində qurmalıdır. Bu zaman milli men- daim nəzarət olunacaqdır.
Ardı 2-ci səhifədə
talitetimizə və etik davranış qaydalarına

gömrük orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazası vardır. Gömrük
orqanlarında qarşıya qoyulan vəzifələrin
yerinə yetirilməsi üçün müvafiq ixtisaslı
kadrlar seçilərək işə qəbul edilir, bu sahədə
çalışanlar üçün hərtərəfli xidmət şəraiti
yaradılır”.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Naxçıvan

əməl edilməli, vətəndaşların hüquq və vəzifələri qorunmalıdır”.
Ali Məclisin Sədri Naxçıvan Hava Nəqliyyatında Gömrük İdarəsinin və sərhəd nəzarəti məntəqəsi əməkdaşlarının qarşıya qoyulan vəzifələri uğurla yerinə yetirəcəklərinə

2
Sərhəd nəzarəti məntəqəsi üçün ayrılan xidməti otaqlarda lazımi şərait
yaradılmış, növbətçi hissə üçün xidmətin təşkili təmin edilmişdir. Burada
səyyari laboratoriya avadanlıqları və sənədlərdəki çatışmazlıqları aşkar
edən texniki vasitələr qoyulmuşdur.
İkinci mərtəbədə xidməti otaqlar, server otağı, üçüncü mərtəbədə isə
80 yerlik iclas zalı, tədris otağı, arxiv və görüş otağı yerləşir. İclas zalı
müasir səs sistemi və proyektorlarla, tədris otağı isə elektron lövhə ilə
təchiz olunmuşdur.
Ali Məclisin Sədri tədris otağında yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə
olunması, əməkdaşlara mütəmadi olaraq hava nəqliyyatında gömrük xidmətinin təşkili sahəsində baş verən yeniliklərin öyrədilməsi barədə
tapşırıqlar vermişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Muxtar respublikada sosial qayğıya ehtiyacı
olan vətəndaşların kommunal-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması, onların fərdi mənzillər və
minik avtomobilləri ilə təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər davam
etdirilir.
Mayın 7-də Naxçıvan şəhərində 11 nəfər
Azərbaycan Vətən müharibəsi iştirakçısına,
7 nəfər 1941-1945-ci illər müharibəsi veteranına, müharibə əlillərinə bərabər tutulan
1 nəfərə və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edən 1 nəfərə “NAZ Lifan320” markalı minik avtomobilləri təqdim
edilmişdir.
Təqdimat mərasimində çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının əmək və əhalinin
sosial müdafiəsi naziri Cavid Səfərov demişdir
ki, muxtar respublikada sosial müdafiəyə
ehtiyacı olan vətəndaşlara göstərilən xidmətin
səviyyəsi xeyli yüksəlmişdir. Sosial qayğıya
ehtiyacı olan insanların fərdi yaşayış evləri

Mayın 7-də Yeni Azərbaycan
Partiyası Naxçıvan Şəhər Təşkilatı Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin anadan
olmasının 91-ci ildönümü və
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər
Əliyev və Naxçıvanın muxtariyyət məsələsi” mövzusunda elmipraktik konfrans keçirmişdir.
Konfransda “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyinin direktoru Nəzakət Əsədova “Əbədiyaşar ümummilli lider”, Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru, fəlsəfə elmləri doktoru,
professor Məmməd Rzayev “Qayıdışdan doğan böyük intibah”,
Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Şəhər Təşkilatının sədri,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elman Cəfərli
“Naxçıvana muxtariyyət statusunun
verilməsi”, Naxçıvan Özəl Universitetinin Humanitar fənlər kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Elbrus İsayev
“Ümummilli lider Heydər Əliyev
və Naxçıvanın muxtariyyət statusu”, Naxçıvan Özəl Universitetinin
müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Mehman Şabanov “Ulu öndər
Heydər Əliyev və Naxçıvanın ərazi

ilə təmin edilməsi, onların müalicələrinə köməklik göstərilməsi, asudə vaxtlarının və
məşğulluqlarının təmin olunması daim diqqət
mərkəzindədir. Cavid Səfərov göstərilən qayğıya görə müharibə iştirakçıları və sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslər adından minnətdarlığını bildirmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbirdə çıxış
edərək demişdir: “Ölkəmizdə ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin
uğurla davam etdirilməsi nəticəsində bütün
sahələrdə inkişaf və tərəqqiyə nail olunmuşdur. Ölkəmizin davamlı sosial-iqtisadi
inkişafı sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşlarımıza, sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslərə göstərilən dövlət qayğısının artmasına
səbəb olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2014-cü il
30 aprel tarixli müvafiq sərəncamlarına əsasən, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına,
həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş dö-

bütövlüyünün qorunması” mövzularında məruzələr etmişlər.
Məruzələrdə bildirilmişdir ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyev Vətənə, xalqa, dövlətə sədaqətin və yorulmaz xidmətin müstəsna
nümunəsini yaratmışdır. 1969-cu
ildə Azərbaycan özünün böhranlı
günlərini yaşayanda da, 1993-cü
ildə yenicə bərpa olunmuş dövlət
müstəqilliyimiz məhvə sürüklənəndə də ulu öndər Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyası ilə canı qədər
sevdiyi, qibləgahı adlandırdığı Azərbaycanı keçilməz görünən bütün
sınaqlardan qətiyyətlə və üzüağ çıxarmışdır. Ulu öndərimizin 19901993-cü illərdə Naxçıvanda yaşayıb-yaratdığı, siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğu və muxtar respublikamıza başçılıq etdiyi dövr Azərbaycanın müstəqillik tarixində xüsusi
mərhələ təşkil edir.
Qeyd edilmişdir ki, qədim türk
yurdu Zəngəzurun ermənilərə verilməsindən sonra Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ölkəmizin əsas hissəsindən
coğrafi baxımdan aralı düşmüşdür.
Bu qədim diyarın Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılması və ona muxtariyyət statusunun
verilməsi 16 mart 1921-ci il tarixli
Moskva və 13 oktyabr 1921-ci il
tarixli Qars müqavilələrində öz əksini tapmışdır. 1921-ci ilin yanvarında keçirilən rəy sorğusunda Nax-

yüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla
təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım
verilmiş, Böyük Vətən müharibəsində iştirak
etmiş bəzi kateqoriyadan olan şəxslərə verilən
təqaüd artırılmışdır”.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da bu sahədə mühüm
tədbirlər həyata keçirilir. Dövlətimiz tərəfindən
bu təbəqədən olan insanlar fərdi yaşayış
evləri və minik avtomobilləri ilə təmin edilirlər. Son illər muxtar respublikada 200-ə
yaxın sosial qayğıya ehtiyacı olan sakinə
mənzillər verilmiş, müvafiq kateqoriyadan
olan insanlar minik avtomobilləri ilə təmin
edilmişdir. Eyni zamanda onların müalicələri
təşkil olunmuş, sanatoriya və kurortlara göndərişlər verilmişdir. Bu gün də dövlət və
Vətən qarşısında xidməti borcunu yerinə yetirən şəxslərə xidməti avtomobillər təqdim
olunur”.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Təqdimat

çıvan əhalisinin 90 faizindən çoxu
Naxçıvanın Azərbaycanın tərkib
hissəsi kimi qalmasına tərəfdar çıxmış və bu sorğunun nəticələri müqavilələrin imzalanmasına mühüm
təsir göstərmişdir.
Bildirilmişdir ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
vəzifəsində çalışdığı və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti olduğu
dövr Naxçıvanın muxtariyyət statusunun möhkəmləndirilməsində mühüm mərhələ təşkil edir. 1992-ci ilin
may ayında ermənilərin Naxçıvana
hərbi təcavüzünün gücləndiyi dövrdə
ümummilli liderimizin diplomatik
addımları ilə dünyanın 57 ölkəsi bu
təcavüzü rəsmi şəkildə pisləyən bəyanat vermişdir. Türkiyə Naxçıvanın
müdafiəsi üçün qətiyyətli addımlar
atmaq əzmini nümayiş etdirmiş, mayın 28-də Sədərək-Dilucu körpüsü
açılmışdır. 1993-cü ilin iyununda
ulu öndərin ölkə rəhbərliyinə qayıdışından sonra Naxçıvanın hüquqi
statusunun möhkəmləndirilməsində
mühüm addımlar atılmışdır. 1995-ci
ildə qəbul olunan Azərbaycan Konstitusiyasında Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində muxtar dövlət elan
edilmişdir.
Elmi-praktik konfransın sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş film nümayiş
etdirilmişdir.

mərasiminin ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümü
ərəfəsində keçirilməsi mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Çünki hər bir şəxs Vətənimizi
ümummilli liderimiz qədər sevməli, dahi
şəxsiyyətin müəyyənləşdirdiyi yolla gedərək ölkəmizin inkişafına öz töhfəsini
verməlidir”.
1941-1945-ci illər müharibəsi veteranı
Heydər Heydərov muxtar respublikada müharibə veteranlarının hərtərəfli dövlət qayğısı
ilə əhatə olunduğunu bildirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, bu kateqoriyadan olan insanların
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi muxtar respublikada mövcud olan inkişaf və tərəqqinin bəhrələridir.
Sonra Ali Məclisin Sədri avtomobillərin
açarlarını təqdim etmiş, yeni avtomobillərlə
təmin olunanları təbrik etmişdir.

Naxçıvan şəhərindəki Heydər
Əliyev adına tam orta məktəbdə
“Heydər Əliyev və Naxçıvanın muxtariyyət məsələsi” mövzusunda
“Heydər Əliyev lektoriyası”nın növbəti məşğələsi keçirilmişdir.
Əvvəlcə tədbir iştirakçıları ulu öndərimizin
məktəbin ərazisində
ucaldılan abidəsi önünə
gül dəstələri qoymuşlar.
Məktəbin iclas zalında keçirilən tədbiri
giriş sözü ilə təhsil ocağının direktoru Namiq
Məmmədov açmışdır.
AMEA Naxçıvan
Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və
Arxeologiya İnstitutunun direktoru,
professor Fəxrəddin Səfərli “Heydər
Əliyev və Naxçıvanın muxtariyyət
məsələsi” mövzusunda məruzə etmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin
həm qədim diyarda yaşayıb işlədiyi
illər, həm də müstəqil Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi dövr haqqında danışan alim bu illərin Naxçıvanın
muxtariyyətinin möhkəmləndirilməsində, onun erməni hücumlarından
qorunmasında mühüm mərhələ təşkil
etdiyini bildirmişdir. Vurğulanmışdır
ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində regionun ərazi bütövlüyü pozularkən, sərhəd kəndlərinə erməni
təcavüzü olarkən müdrik şəxsiyyət
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Məclisi 1991-ci il yanvar ayının
11-də Moskva və Qars müqavilələrini
imzalayan dövlətlərə bəyanat verərək
bu hadisəyə münasibət bildirməyə
çağırmışdır.
Tədbirdə məktəbin müəllimlə-

rindən Həsən Həsənovun, Feyruz
Novruzovun çıxışları olmuşdur. Çıxış
edənlər ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
dövrdə Naxçıvanla bağlı verdiyi sərəncamlardan, bu diyara tarixi səfərlərindən, Naxçıvanın ərazi bütövlüyü
və təhlükəsizliyi üçün gördüyü işlərdən, muxtariyyət statusunun hüquqi
cəhətdən möhkəmləndirilməsi və həllivacib digər məsələlərin həlli üçün
reallaşdırılan tədbirlərdən bəhs etmişlər. Məhz bütün bu tədbirlər Naxçıvanın hərtərəfli inkişafını təmin
etmiş, regionu çiçəklənən diyara
çevirmişdir.
Sonra ümummilli liderin həyat və
fəaliyyətini əks etdirən slayd nümayiş
olunmuşdur.
Xəbərlər şöbəsi
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Tarix
uşa şəhərinin əsası 1756-cı
ildə Azərbaycan feodal dövləti olan Qarabağ xanlığının başçısı
Pənahəli xan Cavanşir tərəfindən
qoyulmuşdur. O, Qarabağ xanlığını
düşmən hücumlarından qorumaq
məqsədilə alınmaz bir qala tikdirməyi qərara alır və Qarabağın ən
səfalı guşəsində, üç tərəfdən sıldırım
qayalarla əhatə olunmuş dağ yaylasında yeni qalanın bünövrəsini
qoyur. Pənahəli xan qalanın şimal
və şərq hissəsini yüksək hasar ilə
əhatə etdirir, hasarın içərisində yeni
binalar və özü üçün saray tikdirir.
Yerli əhali şəhəri Pənahəli xanın
şərəfinə “Pənahabad” adlandırır.
Şiş uclu dağların əhatəsində yerləşən Pənahabad əvvəllər “Şişə”,
sonra isə “Şuşa” adlandırılır.
“Culfalar”, “Dəmirçi”, “Qazançılı”, “Əylisli”, “Qurdlar”,
“Çuxur”… Yox, biz Naxçıvandan
danışmırıq. Bunlar məhz Şuşanın
məhəllələrinin adlarıdır.
Şuşanın bir şəhər kimi formalaşması üç mərhələdən keçmişdir.
Pənahəli xanın hakimiyyət dövrünü
əhatə edən birinci mərhələdə şəhərin
ən qədim məhəlləsi olan “Təbrizli”
məhəlləsi salınmışdır. Qarabağ xanlığının ləğv edilməsinə qədər bu
adla tanınan məhəllə sonralar şəhərin relyefinə uyğun olaraq “Aşağı
məhəllə” adlandırılmışdır. Şuşanın
bu ilk məhəlləsi aşağıda adları çəkilən küçələrdən ibarət idi: “Çuxur”,
“Qurdlar”, “Culfa”, “Seyidli”, “Quyular”, Hacı Yusifli, “Dörd çinar”
və “Çöl qala”. Şuşanın bir şəhər
kimi formalaşmasının ikinci mərhələsi İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti illərinə (1763-1806) təsadüf
edir. Bu mərhələdə “Yuxarı məhəllə” adlanan ikinci məhəllə salınmışdır. Şəhərsalma üçün əlverişli
olan “Aşağı məhəllə”nin yerindən
fərqli olaraq, bu məhəllənin ərazisi
nisbətən dağlıq olub, sıx meşə ilə
örtülmüşdü. Elə buna görə də tələbat yarandıqca ərazi meşələrdən
təmizlənir və yerində küçələr salınırdı. Təxminən 40 il ərzində formalaşan “Yuxarı məhəllə”də 8 yeni
küçə salınmışdı. Həmin küçələr
aşağıdakılar idi: “Xanlıq”, “Saatlı”,
“Köçərli”, “Xoca Mərcanlı”, “Dəmirçi”, “Təzə”. Şəhərin dağlıq ərazidə yerləşən “Qazançılı” adlanan
üçüncü məhəlləsi 1805-ci ildən
sonra salınmışdır.
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası
tərəfindən işğalına qədər Şuşa şəhəri
Azərbaycanın Qarabağ xanlığının
iqamətgahı və xanlığın inzibati mərkəzi olmuşdur. Rus işğalı zamanında
da Şuşa Azərbaycan şəhəri kimi
öz aparıcı mövqeyini qoruyub saxlamışdır. Lakin Rusiyaya güclü Qarabağ xanlığı sərf etmirdi və çar
məmurları xanlığı zəiflətmək üçün
bütün imkanlardan istifadə edirdilər.
Bu imkan isə Azərbaycana və onun
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağa, Şuşaya ermənilərin köçürülməsi idi. Ermənilərin ənənəvi xislətinə və psixologiyasına yaxşı bələd
olan, onlardan gələcəkdə də özlərinin geosiyasi maraqları üçün istifadə edə biləcəklərini dərk edən
çar Rusiyası Azərbaycan torpaqlarına,
o cümlədən Qarabağa erməni ailələri
köçürməyə başladı. 1832-ci ildə
azərbaycanlılar Qarabağ əhalisinin
91 faizini təşkil edirdisə, köçürmə
siyasəti nəticəsində bu, 64,8 faizə
enmişdi.
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Mayın 7-də Babək Rayon İcra
Hakimiyyətində Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə bələdiyyələrin
fəaliyyəti ilə bağlı maarifləndirici
tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü
ilə Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elçin Hüseynəliyev
açaraq rayonda fəaliyyət göstərən
bələdiyyələr üçün yaradılan şə-

Ulu öndər Heydər Əlİyеv: ...Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının
sahibləri olublar və Qarabağda Azərbaycan torpağının daim qorunması, saxlanması üçün
Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının, əcdadlarımızın yaratdığı böyük
abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir. Bu şəhərdə, onun ətrafında Azərbaycan
xalqının bir neçə əsrlik tarixə malik böyük mədəniyyəti, mədəni irsi, qəhrəmanlıq nümunələri
yaranıbdır. Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini
sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir
abidədir.

1805-ci il may ayının 14-də imzalanan Kürəkçay müqaviləsinə əsasən, Şuşa qalasında rus qoşun dəstələri yerləşdirilmiş, 1822-ci ildə
Qarabağ xanlığı ləğv edilmiş, əvəzində eyniadlı əyalət yaradılmış və
1840-cı il islahatı ilə “Qarabağ əyaləti” yerində yaradılan və Kaspi
(Xəzər) vilayətinə daxil edilən “Şuşa
qəzası” 1868-ci ildən Yelizavetpol
(Gəncə) quberniyasına verilmişdir.
Bu vəziyyət Azərbaycan sovetləşənə
qədər davam etmişdir. Bu cür parçalanmalar, inzibati ərazi bölgüsünün

dəfə qaldırılsa da, ermənilər və onların himayədarları məqsədlərinə
nail ola bilməmişdilər. Odur ki,
onlar müəyyən tarixi məqam göz-

kobudcasına pozulması, ümumilikdə,
ermənilərin Azərbaycana qarşı gələcəkdə irəli sürəcəkləri ərazi iddiaları üçün zəmin hazırlamışdır.
Şuşa XX əsrdə üç dəfə erməni
təcavüzünə məruz qalmışdır. Şəhər
birinci dəfə 1905-1907-ci illərdə
ermənilər tərəfindən törədilən
qanlı qırğınların şahidi olmuşdur.
1920-ci ildə də şəhərin bir hissəsi
ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır.
Sovet hakimiyyəti illərində ermənilər tərəfindən Şuşadakı tarixi-mədəniyyət abidələrimiz dağıdılmış, laqeydlik Şuşanın iqtisadi
baxımdan tənəzzülü ilə nəticələnmişdir. Şuşa şəhərinin yenidən dirçəldilməsi yalnız 1969-cu ildə
ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbər seçilməsindən
sonra mümkün olmuşdur. Məhz
ulu öndərimizin təşəbbüsü ilə şəhərin tarixi-memarlıq abidələrinin
dağıdılmasının qarşısını almaq üçün
tədbirlər görülmüş, 1977-ci ilin avqust ayında Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “Şuşa şəhərinin tarixi
hissəsini tarix-memarlıq qoruğu
elan etmək haqqında” qərar qəbul
etmişdir. Şəhərin sosial-iqtisadi və
mədəni həyatının dirçəldilməsi
üçün də xeyli iş görülmüş, ölkədə
tar, kamança, ud, nağara və digər
milli musiqi alətlərini istehsal edən
yeganə Şərq Milli Musiqi Alətləri
Fabriki istifadəyə verilmiş, Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin korifeyləri olan Ü.Hacıbəylinin, Bülbülün, X.Natəvanın,
M.M.Nəvvabın ev-muzeyləri təşkil
olunmuş, 1982-ci ilin yanvarında
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi
açılmışdır.
İşğal
əsrin 80-ci illərinin
sonlarında Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər
Əliyevin siyasi hakimiyyətdən
uzaqlaşdırılmasından sonra Dağlıq
Qarabağın işğalı planı hissə-hissə
həyata keçirilməyə başlanmış
və Şuşa xəyanətin qurbanı olaraq
1992-ci il may ayının 8-də ermənilər
tərəfindən işğal edilmişdir.
Sovet hakimiyyəti dövründə
Dağlıq Qarabağ məsələsi bir neçə

ləməyə məcbur olmuş, XX əsrin
80-ci illərinin sonunda SSRİ hökuməti, xüsusilə onun başında duranların Azərbaycan torpaqlarına
açıq-aşkar təcavüz edən ermənilərə
himayədarlıq etməsi üzündən hadisələr getdikcə daha da mürəkkəbləşmiş, Ermənistan Respublikası
Azərbaycan ərazilərinə hərbi təcavüzə başlamışdır. 1989-cu il avqustun 13-də ermənilər Şuşaya gələn su kəmərini partlatmış, ayın
17-də Əsgəranda Şuşa-Ağdam
marşrutu üzrə işləyən avtobusa hücum etmiş, avqustun 28-də isə Şuşadan Bakıya, Ağdama və respublikanın digər rayonlarına gedən 9
avtobus və 1 yük maşını karvanı
ermənilər tərəfindən atəşə tutulmuşdur. Həmin il oktyabrın axırı,
noyabrın əvvəllərində isə Şuşa yaxınlığında Ağa körpüsünün ermənilər tərəfindən partladılması nəticəsində Şuşanın ətraf rayonlarla
əlaqəsi kəsilmiş və şəhər blokada
vəziyyətinə düşmüşdür.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində sovet rəhbərliyinin ermənipərəst siyasəti və Azərbaycana
rəhbərlik edənlərin siyasi səriştəsizliyi vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə səbəb olmuş, ermənilərin
Azərbaycan torpaqlarına təcavüzü
daha geniş miqyas almışdı. 1991-ci
ilin iyun-dekabr aylarında erməni
silahlı qüvvələrinin Xocavəndin
Qaradağlı və Əsgəran rayonunun
Meşəli kəndinə hücumu nəticəsində
12 azərbaycanlı öldürülmüş, 15-i
isə yaralanmışdır. Şuşa-Cəmilli,
Şuşa-Mingəçevir, Ağdam-Xocavənd, Ağdam-Qaradağlı və Ağdam-Şuşa, Laçın-Şuşa avtobuslarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində
17 nəfər həlak olmuş, 90 nəfərə
qədər azərbaycanlı yaralanmışdır.
Şuşanın Xankəndidən keçən telefon-rabitə xətləri noyabrın 24-dən
kəsilmiş, şəhər və digər azərbaycanlılar yaşayan kəndlər tamamilə
ətraf aləmdən təcrid olunmuşdur.
Nəticədə, Xocalı və Şuşa mühasirədə qalmışdır. Dekabrın 2-nə keçən
gecə, əsasən, rus hərbçilərinin idarə
etdiyi zirehli texnika növləri, o

XX

raitdən danışıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ədliyyə naziri, II dərəcəli
dövlət ədliyyə müşaviri Suliddin
Əliyev çıxışında bildirib ki, muxtar
respublikada yerli özünüidarə institutunun yaradılması dövlətin öz
xalqının rahat yaşayışını təmin etmək məqsədinə xidmət edir. Bələdiyyələrin fəaliyyətinin stimul-

laşdırılması məqsədilə nazirlik tərəfindən digər rayonlarda olduğu
kimi, Babək rayonunda da son 5
ildə İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə
17 dəfə araşdırmalar aparılıb və
aşkar olunan nöqsanların aradan
qaldırılması üçün bələdiyyələrə
lazımi metodik köməkliklər göstərilib. Nazir qeyd edib ki, keçirilən
maarifləndirici tədbirlərə, edilən

Son Tunc və İlk Dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa və Şuşakənd daş
qutu qəbirləri, Daş dövrü abidəsi
olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII
əsrə aid Şuşa qalasının divarları,
Pənah xanın sarayı və kitabxanası,
İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan
etmişdir. Bu vaxt Şuşadan əlavə sarayı və karvansaray, Molla Pənah
kömək göndərmək mümkün de- Vaqifin mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı
yildi. Çünki rus hərbçiləri Şuşadan məscid mədrəsəsi, Hacıqulların
Kərkicahana gedən yolu bağlamış- malikanəsi, ikimərtəbəli karvansadılar. Eyni zamanda Şuşa şəhərinin ray, Mehmandarovların malikanə
özü də hər gün erməni mövqelə- kompleksi, Üzeyir bəy Hacıbəylirindən intensiv top və raket atəşinə nin, Bülbülün ev-muzeyləri, Xan
tutulurdu. 1992-ci il fevralın 25-dən Şuşinskinin evi, Realni məktəbinin
26-na keçən gecə Ermənistan silahlı binası, Qız məktəbi, Şirin su haqüvvələri 366-cı motoatıcı alayının mamı, Meydan bulağı, İsa bulağı
köməkliyi və iştirakı ilə Xocalı şə- və sair tarixi mədəniyyət nümunəhərinə hücum edərək 600-dən çox ləri erməni işğalçıları tərəfindən
insanı qətlə yetirmiş, tarixdə mis- talan edilmiş və dağıdılmışdır.
Bir vaxtlar “Qafqazın sənət məligörünməmiş vəhşilik – Xocalı
soyqırımını törətmişlər. Xocalı er- bədi”, “Azərbaycan musiqisinin
məni quldurları tərəfindən ələ ke- beşiyi” və “Şərqin konservatoriyası”
çirildikdən sonra aydın idi ki, növ- adlandırılan, görkəmli mədəniyyət
xadimləri yetişdirən, Azərbaycan
bəti həmlə Şuşaya olacaq.
1992-ci il mart ayının sonu, ap- tarixini özündə yaşadan Şuşa hazırrelin əvvəllərindən başlayaraq Şuşa da Ermənistan silahlı qüvvələrinin
yaxınlığında ermənilərin zirehli işğalı altındadır. Şuşanın abidələr
texnikası, saysız-hesabsız canlı şəhəri olduğunu söyləyən ümumqüvvəsi toplanırdı. May ayının milli lider Heydər Əliyev onun
7-dən 8-nə keçən gecə Şuşa dörd Azərbaycan üçün müstəsna əhətərəfdən “qrad”, “kristal” tipli ra- miyyətini yüksək qiymətləndirərək
ketlər, top, tank, PDM, ZDM, pu- demişdir: “Şuşasız Qarabağ, Qalemyot və avtomatlarla güclü atəşə rabağsız isə, ümumiyyətlə, Azərtutulmuş, atəş səhərə qədər davam baycan yoxdur”.
20 ildən çoxdur ki, təcavüzkar
etmişdi. Şəhər ayın 8-i axşama qədər müdafiə olunsa da, tank və zi- Ermənistan münaqişənin nizama
rehli maşınların köməyi ilə ermə- salınması üçün aparılan danışıqlar
nilər əvvəl Şuşanı, sonra isə Kosalar prosesində qeyri-konstruktiv mövvə Şırlan kəndlərini ələ keçirdilər. qedən çıxış edərək hər dəfə bu
Beləliklə, ən müasir texnika he- prosesi “dondurmağa” çalışır. BMT
sabına 289 kvadratkilometr ərazisi, Təhlükəsizlik Şurasının işğal olun24 min nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 muş Azərbaycan torpaqlarının qeydkənddən ibarət olan Şuşa Ermə- şərtsiz azad edilməsi barədə məlum
nistan silahlı qüvvələri tərəfindən 822, 853, 874 və 884 saylı qətnaişğal edilmiş, qanlı döyüşlərdə 195 mələri, BMT Baş Assambleyasının
azərbaycanlı şəhid olmuş, 165 nəfər “Azərbaycanın işğal olunmuş ərayaralanmış, 58 nəfər isə girov gö- zilərində vəziyyət” adlı 2008-ci il
türülmüşdür. Ermənilər tərəfindən 14 mart tarixli qətnaməsi, habelə
əsir götürülmüş 114 nəfər azər- AŞPA-nın Azərbaycan ərazilərinin
baycanlı sonradan xüsusi qəddar- erməni hərbi qüvvələri tərəfindən
lıqla qətlə yetirilmişdir. İşğal nəti- işğal edildiyini və Dağlıq Qarabağ
cəsində Şuşanın 20 kitabxanası, regionunun separatçı qüvvələr tə12 klubu, 6 mədəniyyət evi, 22 rəfindən idarə olunmasını təsdiq
məktəbi, 7 uşaq bağçası yandırılmış edən 1416 saylı qətnamə və 1690
və dağıdılmışdır. İşğala qədər Şuşada saylı tövsiyəsinin qəbul edilməsinə
memarlıq abidəsi sayılan 170-dən baxmayaraq, Ermənistan işğal olunçox yaşayış binası və 160-dək mə- muş torpaqları, o cümlədən Şuşanı
dəniyyət və tarixi abidə var idi. azad etmir.
İnam…
ndi onların – şuşalıların sayı 30 mindir. Onlar Azərbaycanın 55
rayonunda müvəqqəti məskunlaşmışlar. Bu müvəqqəti müddətin
sonuna elə də çox qalmayıb. Bu gün şuşalılar harada yaşamalarından,
nə qədər yüksək səviyyədə qayğı ilə əhatə olunmalarından asılı olmayaraq, bu 30 min insan və deməli, 30 min inam Qarabağa – Şuşaya
qayıdacağından əmindir. Bu əminlik Azərbaycan dövlətinin siyasi,
iqtisadi və hərbi qüdrətindən, beynəlxalq aləmdə artan nüfuzundan,
ən əsası Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Şuşada və Xankəndidə Azərbaycan bayrağının dalğalanması uğrunda apardığı
əzmkar siyasətdən, ölkənin Ali şəxsinin ali bəyanatlarından doğur:
“Bizim bayrağımız bu gün işğal edilmiş torpaqlarda qaldırılmalıdır və
qaldırılacaq. Şuşada, Xankəndidə bizim milli bayrağımız dalğalanmalıdır
və dalğalanacaq. Bu günü biz hamımız yaxınlaşdırmalıyıq, bu günə biz
hamımız nail olacağıq. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək
və Azərbaycan dövləti bundan sonra da ancaq və ancaq inkişaf və
tərəqqi yolu ilə gedəcək”.

cümlədən döyüş maşınları ilə təmin
olunmuş Ermənistan ordusu Xankəndi tərəfdən Kərkicahan qəsəbəsinə hücum edərək oranı işğal

İ

- Elnur KƏLBİZADƏ

köməkliklərə baxmayaraq, rayonda
fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin
bir neçəsində hələ də nöqsan və
çatışmazlıqlar qalmaqdadır. Vurğulanıb ki, bu gün yerli özünüidarəetmə orqanları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, bələdiyyə
qanunvericiliyinin öyrənilməsi və
tətbiq edilməsi, kargüzarlıq işlərinin qanunvericiliyin tələbləri sə-

viyyəsində qurulması günün əsas
tələblərindən biridir. Buna görə
də bələdiyyələr onlara göstərilən
diqqət və qayğı müqabilində fəaliyyətlərini düzgün qurmalı və görülən işlər özünü əməli nəticələrlə
doğrultmalıdır.
Tədbirə Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elçin Hüseynəliyev yekun vurub.
Xəbərlər şöbəsi
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Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda
ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 91-ci ildönümünə
həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda konfrans keçirilib.
Konfransı giriş sözü ilə institutun
rektoru, professor Oruc Həsənli açaraq tədbirin əhəmiyyətindən danışıb.
Qeyd olunub ki, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərliyi
dövründə elm və təhsil sahəsinin
müasir standartlar səviyyəsində fəaliyyətini diqqət mərkəzində saxlayıb,
istər orta, orta ixtisas, istərsə də ali
təhsil sistemində bir sıra islahatların
həyata keçirilməsini təmin etmək
məqsədilə mühüm sərəncamlar imzalayıb. Ulu öndər deyirdi: “XX
əsrdə Azərbaycan xalqının ən böyük
nailiyyətlərindən biri ölkəmizdə elmin, təhsilin sürətlə inkişaf etməsi-

dir... İndi bizim təhsilimizin məqsədi gənc nəslə, uşaqlara təhsil verib
onları gələcəyə hazırlamaqdır”. Bu baxımdan
bu gün keçirilən konfransın mühüm əhəmiyyət daşıdığını tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdıran rektor
konfransın işinə uğurlar arzulayıb.
Tədbirin plenar iclasında bir neçə
məruzə dinlənilib. Tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Ələkbər Cabbarlı “Heydər
Əliyev və Naxçıvanda müasir təhsil”
adlı məruzəsində ulu öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətdə
olduğu hər iki dövrdə elm və təhsilə
olan qayğısından danışıb. Bildirilib
ki, dahi rəhbər ölkənin gələcək perspektivləri naminə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə təhsil
ocaqlarında məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirilməsinə nail olub.
Konfransda dosent Kamal Camalovun “Mövhumat əleyhinə mübarizədə mollanəsrəddinçilərin rolu”
mövzusunda məruzəsi də maraqla
qarşılanıb. Qeyd olunub ki, mollanəsrəddinçilərin fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirən ulu öndər Heydər
Əliyevin dahi şəxsiyyətlərə verdiyi

yüksək qiymət bu gün də öz dəyərini
saxlamaqdadır. Çünki Cəlil Məmmədquluzadənin, onun müasirlərinin
və ardıcıllarının ədəbi-pedaqoji irsi
bütün zamanlar üçün aktualdır.
“İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının tədrisi təcrübəsindən” mövzusunda məruzə ilə
çıxış edən dosent Rövşən Vəliyev
bildirib ki, tədris prosesində əyaniliyi
təmin edən vasitələr çoxdur. Bu sırada kompüter, elektron lövhələrin
xüsusi rolu var. Bu vasitələrdən səmərəli istifadə edən müəllim təhsildə
yüksək nailiyyətlər qazanmış olar.
Konfrans öz işini günün ikinci yarısında “Heydər Əliyev və müasir
təhsil”, “Yeni pedaqoji texnologiyalarda pedaqogika və psixologiyanın
rolu”, “Təhsilin müasir tələbləri və
tərbiyə məsələləri” və “Fənlərin tədrisi
texnologiyaları” adlı bölmə iclaslarında
davam etdirib. Bölmə iclaslarında
ölkənin ali təhsil müəssisələrinin,
həmçinin muxtar respublikanın orta
ixtisas və tam orta məktəblərinin qabaqcıl müəllimlərinin müasir təlim
metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi ilə bağlı məruzələri dinlənilib.
- Muxtar MƏMMƏDOV

Dünən Naxçıvan şəhərindəki
İlham Əliyev adına Olimpiya-İdman
Kompleksində ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının
91-ci ildönümünə həsr olunmuş

karate-do üzrə Naxçıvan Muxtar
Respublika açıq çempionatına start
verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
ilə Karate-do Federasiyasının birgə

təşkil etdiyi birincilikdə 200-ə yaxın
idmançı qüvvəsini sınayacaq. Yarışın reqlamentinə əsasən, idmançılar 7 yaş qrupunda mübarizə
aparacaqlar.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 91-ci ildönümü
münasibətilə ali və orta ixtisas müəssisələrinin tələbələri arasında peyntbol üzrə Naxçıvan Muxtar Respublika turniri keçirilib. Naxçıvan Muxtar Rspublikası Gənclər və İdman
Nazirliyi, Atıcılıq Federasiyası və
“Gənc Vətənpərvərlər” İctimai Birliyinin birgə təşkil etdiyi yarışın
açılış mərasimində çıxış edən federasiyanın sədr müavini Fərhad Əliyev
muxtar respublikada idmana və idmançılara göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb.

Turnirdə çıxış edən Gənclər və
İdman Nazirliyinin Kütləvi bədən
tərbiyəsi və idman şöbəsinin müdiri
Taleh İbrahimov ulu öndərin anadan
olmasının 91-ci ildönümünə həsr
olunan bu turnirin gənc idmançılar
üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini
vurğulayıb. Nazirlik nümayəndəsi
bu kimi yarışların muxtar respublikada artıq ənənə halını aldığını bildirib və turnir iştirakçılarına uğurlar
arzulayıb.
“Gənc Vətənpərvərlər” İctimai
Birliyinin sədri Tahir Məmmədli isə
çıxışında ümummilli lider Heydər

Əliyevin əsasını qoyduğu dövlət idman
siyasətinin bəhrələrindən bəhs edib.
Sonra peyntbol meydanı idmançıların ixtiyarına verilib. Turnirin reqlamentinə əsasən, 8 komanda 6 nəfərdən ibarət heyətlə birincilik uğrunda
mübarizə aparıb. Daha uğurlu çıxış
edən Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin kursantları baş mükafata layiq
görülüblər. İkinci pillədə isə Tibb
Kollecinin tələbələri qərarlaşıblar.
Sonda turnirin qalibi olan komandaya diplom və kubok, ikinci
yerə çıxmış komandaya isə diplom
təqdim olunub.

Futbol üzrə Azərbaycan I divizionunun 29-cu turunda “Araz-Naxçıvan” futbol komandası doğma azarkeşləri önündə İmişlinin “Mil-Muğan” komandasını qəbul etdi. Artıq
çempionluğu ötən turdan təmin edən
qırmızı-ağlar bu görüşə, sadəcə, formal xarakterli oyun kimi yanaşırdı.
“Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi
Əsgər Abdullayev hər zaman olduğu
kimi, yenə də meydana buraxdığı
heyətlə hamının təəccübünə səbəb
oldu. Cəzası başa çatan Bəxtiyar
Soltanovu ehtiyatda əyləşdirən baş
məşqçi əvəzində hücum xəttini son
4 oyunda olduğu kimi, David-Tərlan-Elmin triosuna tapşırmışdı. Azərbaycan milli komandasına da dəvət
olunan qapıçımız Emil Balayev, həmişəki kimi, qapıdakı mövqeyini
almışdı. Müdafiə xəttində RuslanTural-Ruslan-Əlimirzə tandeminə

üstünlük verən baş
məşqçi yarımmüdafiə
xəttində bu dəfə ElgizAkif-Eşqin üçlüsünü
meydana buraxmışdı.
Qələbə seriyasını davam
etdirmək istəyən və
mövsümü maksimum
xalla başa vurmaq niyyətində olan Əsgər Abdullayevin komandası sonda istəyinə
nail oldu.
Oyun, demək olar ki, komandamızın üstünlüyü ilə başladı. Hücuma
atılan “Araz-Naxçıvan” artıq 7-ci
dəqiqədə hesabı aça bilərdi. Lakin
David Canıyevin zərbəsi qapıdan
aralı keçdi. Hücumçumuzun qol vurmaq istəyi 18-ci dəqiqədə də puça
çıxdı. Bu dəfə onun qüvvətli zərbəsini qapıçı dəf etdi. İlk hissənin son
dəqiqələrinə kimi ardıcıl hücumlar,
nəhayət, bəhrəsini verdi. Oyunun
ilk hissəsinə əlavə edilmiş birinci
dəqiqəsində Elgiz Kərimli uzaqdan
mükəmməl zərbə ilə hesabı açdı.
İkinci hissədə baş məşqçi Əsgər
Abdullayev heyətdə dəyişiklik etdi.
Qolun müəllifi E.Kərimlini əvəzləyən
baş məşqçi Cavid Həsənovu meydana
buraxdı. Stadiona toplaşmış fanatlar
63-cü dəqiqədə yenidən qol sevinci

yaşadılar. Bu dəfə Tural Hümbətov
cari mövsümdə ilk qoluna imza atdı.
Görüşü böyükhesablı qələbə ilə başa
vurmaq istəyən komandamız hücumlarına ara vermədi. Cari mövsümdə
daha çox qol vurmaq uğrunda mübarizə aparan David Canıyev yenidən
diqqətləri öz üzərinə cəlb etdi. Oyuna
sonradan daxil olmuş İrfan Hüseynovun ötürməsindən sonra cərimə
meydançasına daxil olan hücumçumuz uzaq küncü dəqiq nişan aldı –
3:0. Bu qol eyni zamanda onun cari
mövsümdə vurduğu 20-ci qol kimi
tarixə düşdü. Qolun ardınca D.Canıyev yerini Fərid Quliyevə verdi.
Meydana yenicə daxil olan digər futbolçumuz isə hesab arasındakı fərqi
artıra bilərdi. Ancaq onun uzaqdan
zərbəsini qapıçı ideal sıçrayışla dəf
etdi. Bundan sonra komandaların
səylərinə baxmayaraq, hesab dəyişmədi və komandamız cari mövsümdə
24-cü qələbəsini qazandı.
Qeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan”
futbol komandasının cari mövsümdə
sonuncu oyunu may ayının 12-də
Naxçıvan Muxtar Respublika Stadionunda keçiriləcək. Qonaq olacaq
rəqib isə Mingəçevirin “Energetik”
komandasıdır.

ØßÐÃ qapısı

- Ceyhun MƏMMƏDOV

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

Naxçıvan şəhərindəki Heydər
Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq
Mərkəzində Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 90 illik yubileyi
və ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin anadan olmasının 91-ci
ildönümü münasibətilə keçirilən
“Naxçıvan – doğma diyar” mövzusunda inşa yazı müsabiqəsinin
qaliblərinin mükafatlandırılması
mərasimi keçirilib.

yələr və diplomlar təqdim edilib.
Xatırladaq ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Gənclər
Fondunun təşkil etdiyi müsabiqəyə
aprelin 5-də start verilib və bir ay
müddətində 80 inşa yazı işi muxtar
respublika Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılan münsiflər heyətinə
təqdim olunub. Adıçəkilən heyətin

Naxçıvan Muxtar
Respublikasının təhsil
naziri Piri Nağıyev, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Gənclər
Fondunun icraçı direktoru Məmməd Babayev
mərasimdə çıxış edərək
muxtar respublikada təhsilə, eləcə də böyüməkdə olan nəslin
hərtərəfli inkişafına göstərilən dövlət
qayğısından danışıb, inşa yazı müsabiqəsinin qaliblərini təbrik ediblər.
Qeyd olunub ki, inşa yazı müsabiqələri şagirdlərin istedadlarının üzə
çıxarılması və onların özünüifadə
qabiliyyətlərinin artırılmasında böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bu müsabiqə
vasitəsilə şagirdlər doğma diyarımızın tərənnümü baxımından istedadlarını ortaya qoyublar. Sevindirici
haldır ki, belə müsabiqələr ənənəyə
çevrilib.
Sonra qaliblərə qiymətli hədiy-

qərarına əsasən, I yeri Ordubad şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin
10-cu sinif şagirdi Səfa Əliyeva
tutub. II yerin qalibləri Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseyin kursantı
Əmrah Məmmədov və Sədərək
kənd 1 nömrəli tam orta məktəbin
şagirdi Abbas Abbaslı olublar. III
yerə isə 3 nəfərin – Naxçıvan Qızlar
Liseyinin şagirdi Həmayıl Yaqubovanın, Biləv kənd tam orta məktəbinin şagirdi Gülşən Məmmədovanın və Ərəzin kənd tam orta
məktəbinin şagirdi Orucəli Mansurovun yazıları layiq görülüb.

Naxçıvan şəhərindəki Şahmat
Mərkəzində ulu öndər Heydər
Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “Naxçıvan
Open-2014” Beynəlxalq Şahmat Festivalının dördüncü turu başa çatıb.
Dördüncü turda “A” qrupunda
ukraynalı şahmatçı Anton Korobov
rusiyalı şahmatçı Aleksandr Simonovla qarşılaşıb. Rəqib şahmatçılar bu
turun bəhrəsi olan 1 xalı bölüşməli
olublar. Azərbaycan şahmatçılarından
Rauf Məmmədov gürcü Konstantin
Şanava ilə, Eltac Səfərli isə rusiyalı
şahmatçı Boris Savçenko ilə görüşdən
yarım xalla ayrılıblar. Bu turda Naxçıvan şahmatçısı Ürfan Sevdimalıyev
Bakı Şahmat Məktəbinin yetirməsi
Aytən Əmrəyeva ilə görüşdən qalib
ayrılıb. Muxtar respublika şahmatçılarından Talıb Babayevin bu turdan
sonra 1 xalı var. Turnir cədvəlinə
hazırda 3,5 xalla Aleksandr Simonov
liderlik edir.
Bu turda “B” qrupunda Naxçıvan
şahmatçısı Pərviz Qasımov Lənkəran
Şahmat Məktəbinin yetirməsi Elnur

Əliyevə qalib gəlib. Digər bir muxtar
respublika şahmatçısı Nəcəf Kəngərli
Moldova şahmatçısı Yevgeni Bodlevi
mat edə bilib. Yerli zəka ustalarından
Sadiq Məmmədovla Bahaddin Hətəmovun qarşılaşması isə birincinin qalibiyyəti ilə nəticələnib. Bu qrupda Şahbuz şahmatçısı Qəndab Cəfərli Lənkəran idmançısı Səbuhi Xosrovovu
məğlub edib. Həmyerlimiz Hətəm
Kətanov isə Tərtər şahmatçısı Atabəy
Əzizbəyliyə qalib gəlib. Qrupda IV
turun qalibləri sırasına yerli şahmatçılardan Kamil Rzayev, Tural Zeynalov, Araz Bəhramzadə, Həsən Kərimov,
Mətin Quluzadə, Orxan Həsənov və
başqaları adlarını yazdırıblar. Ümumiyyətlə, IV turdan sonra “B” qrupunda 4 xalı olan 6 idmançı arasında
Naxçıvan şahmatçılarından Pərviz
Qasımov, Vüsal Abbasov da var.
Son turun nəticələrinə görə, “C”
qrupunda Sumqayıt şahmatçısı Rəhim
Əliyev və Bakı şahmatçısı Kamran
Rzazadə dörd turdan 4 xal əldə
edərək turnir cədvəlinə liderlik edirlər.
- Səbuhi HÜSEYNOV

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Özəl Universitetinin rektorluğu və
professor-müəllim heyəti Müslüm Cabbarzadəyə,
dayısı
ŞAHİN SADİQOvUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektorluğu və
professor-müəllim heyəti professor
SEvİNDİK vƏlİyEvİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar
İnstitutu və Batabat Astrofizika Rəsədxanasının
kollektivləri institutun direktoru Əliəddin
Abbasova, əmisi
RİZvANIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının baş
həkimi Əli Ələsgərov və xəstəxananın
həkimlərindən Azər Məmmədov, Bəxtiyar
Hüseynov, Tahirə Hüseynova, Elsevər Ağəliyev və
Məhərrəm Tarverdiyev iş yoldaşları Qasım və
Esmira Əliyevlərə, əzizləri
lƏZİFƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası
baş həkiminin müavini Ramazan Abbasov və
xəstəxananın həkimlərindən Mustafa Fətullayev,
İsmət İmanova, Xalidə Bağırova və Sona Cəlilova
iş yoldaşları Qasım və Esmira Əliyevlərə,
əzizləri
lƏZİFƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının
həkimlərindən Zakir Səfərov, Sevda Cəfərova,
Zübeydə Cəlilova, Mənsur Rzayev və baş tibb
bacısı Fəridə İmanova iş yoldaşları Qasım və
Esmira Əliyevlərə, əzizləri
lƏZİFƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Babək Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin
müdiri Aybəniz Babayeva və şöbənin kollektivi iş
yoldaşları Firdovsi Səfərova, dayısı
SEvİNDİK vƏlİyEvİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura üzrə
dekanı Etibar Məmmədov və dekan müavini Asəf
Əliyev professor
SEvİNDİK vƏlİyEvİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kimya
kafedrasının müdiri Tofiq Əliyev və kafedranın
əməkdaşları Həbib Hüseynova, bacısı
XAlİDƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya
fakültəsinin dekanı İman Cəfərov və dekan müavini
Rəsul Bağırov professor
SEvİNDİK vƏlİyEvİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

