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Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 29-da BP şirkətinin hasilat,
transformasiya və karbon üzrə baş əməliyyat rəhbəri Qordon Birreli və BP-nin Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Qəri Counzu qəbul edib.
Prezident İlham Əliyev BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə keçmiş regional
prezidenti Qordon Birreli BP şirkətinin hasilat, transformasiya və karbon üzrə baş əməliyyat
rəhbəri vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə təbrik etdi. Qordon Birrelin Azərbaycandakı
fəaliyyət illərinin ölkəmizdə enerji sahəsində mühüm inkişafa nail olunduğu dövrə təsadüf
etdiyini deyən dövlətimizin başçısı bu illər ərzində böyük nailiyyətlərin əldə olunduğunu
vurğuladı. Qordon Birrelin ölkəmizdəki fəaliyyətinin uğurlu olduğunu bildirən Prezident
İlham Əliyev onun Azərbaycan ilə BP arasında əməkdaşlığa öz töhfəsini verdiyini qeyd etdi,
Qordon Birrelin fəaliyyətinin həm Azərbaycan hökuməti, həmçinin BP rəhbərliyi və şirkətin
tərəfdaşları tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini vurğuladı.
BP şirkətinin hasilat, transformasiya və karbon üzrə baş əməliyyat rəhbəri Qordon Birrel
BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə yeni təyin olunmuş regional prezidenti Qəri
Counzu Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı Qəri Counza fəaliyyətində
uğurlar arzuladı.
Görüşdə “Azəri-Çıraq-Günəşli” layihəsinin uzadılması ilə bağlı məsələlər, həmçinin
“Şahdəniz” və “Dayaz Sulu Abşeron” layihələri ətrafında müzakirələr aparıldı.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər
Kabinetində 2017-ci ilin mart ayında bir sıra
normativ-hüquqi aktlar qəbul edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2017-ci il 6 mart tarixli qərarı
ilə Ordubad rayonunun Məzrə kənd feldşer-mama məntəqəsinin Üstüpü kənd həkim
ambulatoriyasına birləşdirilməsi, Şərur rayonunun Ələkli kənd həkim ambulatoriyasının bazasında Ələkli kənd feldşer-mama
məntəqəsinin və Culfa rayonunun Dizə kənd
həkim ambulatoriyasının bazasında Dizə
kənd feldşer-mama məntəqəsi yaradılmış və
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin bir sıra qərarlarında dəyişikliklər
edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti
mətbuat xidmətinin məlumatı
Kabinetinin 2017-ci il 7 mart tarixli qərarı
ilə “Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və onların ixtisasının artırılması
kursları haqqında Əsasnamə” və “Nəqliyyat
vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük
vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların
qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin
verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə” təsdiq edilmişdir.
Həmin qərarla təsdiq edilmiş əsasnamələrə
əsasən sürücülük vəsiqəsini almaq istəyən
hər bir şəxs yol hərəkəti qaydaları üzrə nəzəri
və nəqliyyat vasitələrini idarəetmə vərdişləri
üzrə təcrübi imtahanlara müstəqil hazırlaşa

bilər və ya nəqliyyat vasitələri sürücülərinin
hazırlanması kursunda hazırlıq keçə bilər.
“A1”, “A” və “B” kateqoriyalarına aid nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, digər kateqoriyalara aid nəqliyyat vasitələrinin idarə
edilməsi üçün sürücülük vəsiqəsini almaq
istəyən hər bir şəxs nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və onların ixtisasının
artırılması kursunda hazırlıq keçməlidir.
Eyni zamanda ötən ay ərzində Naxçıvan
Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2017-ci il 13 mart tarixli qərarı ilə “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında yaşayan Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının müddətli həqiqi

hərbi xidmətə çağırışı üzrə Mərkəzi Çağırış
Komissiyasının tərkibi” təsdiq edilmiş, “Culfa
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 2017-ci
il 13 mart tarixli 15 nömrəli sərəncamının
təsdiq edilməsi barədə” Naxçıvan Muxtar
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci
il 27 mart tarixli qərarı təsdiq edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2017-ci il 13 mart tarixli sərəncamı ilə 2017-ci il üçün tikinti-quraşdırma işlərinin vahid smeta qiymətləri
təsdiq edilmişdir.
Qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktların
tam mətni ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrində
(www.huquqiaktlar. nakhchivan.az) tanış olmaq mümkündür.

Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
Erməni qəsbkarları tarixən Azərbaycana qarşı əsassız ərazi
iddiaları qaldıraraq zaman-zaman xalqımıza qarşı amansız
qətliamlar, soyqırımı törədiblər. 1918-ci ilin mart ayında
törədilən soyqırımı aktı da həmin qətliamlar arasında ən dəhşətlilərindən biridir.

Bu sözləri Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilən Heydər
Əliyev lektoriyasının növbəti məşğələsində universitetin rektoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov deyib. Rektor
bildirib ki, 1918-ci ilin mart qırğınları da ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı şəkildə həyata keçirdikləri
soyqırımı siyasətinin mərhələlərindən biridir.
Vurğulanıb ki, ulu öndər Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə
qayıdışından sonra bu məsələyə prinsipial yanaşma nümayiş etdirilib, erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı illərlə reallaşdırdıqları
soyqırımı və deportasiya siyasətinin mahiyyəti bütünlüklə
açıqlanıb və ifşa olunub. Saleh Məhərrəmov gəncliyimizi
tariximizə qanla yazılmış bu hadisələri daima xatırlamağa və
həqiqətlərin dünya xalqlarına çatdırılması istiqamətində səyləri
əsirgəməməyə səsləyib.
Lektoriyada Ümumi tarix kafedrasının dosenti, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru Abdulla Mustafayev çıxış edərək ermənilərin
xalqımızın başına gətirdikləri müsibətlərdən söz açıb. Soyqırımın
tarixinə nəzər salan Abdulla Mustafayev bildirib ki, 1918-ci ilin
mart hadisələrində ermənilər üç gün ərzində təkcə paytaxt Bakı
şəhərində minlərlə soydaşımızı vəhşicəsinə qətlə yetiriblər. Sonrakı
günlərdə Şamaxı, Quba və digər yerlərdə minlərlə azərbaycanlı
qəddarlıqla öldürülüb, yaşayış məntəqələri, məscidlər, mədəniyyət
abidələri yerlə yeksan edilib. 1918-1920-ci illərdə Qarabağ,
Qərbi Azərbaycan və digər bölgələrdə də minlərlə soydaşımız
amansızlıqla öldürülüb. 1988-ci ildə ermənilərin başladıqları müharibə nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilib, bir
milyondan çox soydaşımız qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib.
Qeyd olunub ki, ermənilərin tarixboyu xalqımıza qarşı
törətdiyi bu cinayətlər və həyata keçirdikləri işğalçılıq siyasəti
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1998-ci ildə imzaladığı
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Fərmanda tam əksini
tapıb və bu sənəddə 31 mart soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət
verilib.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda
31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı
Günü ilə əlaqədar elmi-praktik konfrans keçirilib.
Konfransı institutun rektoru, professor Oruc Həsənli giriş sözü ilə açaraq qeyd edib ki, tarixin müəyyən
mərhələlərində ermənilər tərəfindən
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı
cinayətləri törədilib. 1918-ci ilin mart
soyqırımı xalqımız üçün ən faciəli
səhifələrdən biri olub. Terrorçu daşnak
dəstələri təkcə Bakıda deyil, eyni zamanda Şamaxıda, Qubada, Naxçıvanda, Dərələyəzdə, Zəngəzurda və digər
bölgələrdə xalqımıza qarşı qəddarcasına soyqırımı törədiblər.
Bildirilib ki, istər XX əsrin əvvəllərində, istərsə də sonunda ermənilər öz sərsəm “dənizdən-dənizə”
xülyalarını həyata keçirmək üçün
hər cür mənfur yola əl atıblar. Ötən
əsrin sonunda həyata keçirilən Xocalı
soyqırımı ermənilərin iç üzünü bir
daha dünyaya göstərib. Bu gün bir
sıra dünya dövlətləri erməni vəhşiliyinin nəticəsi olan Xocalı soyqırımını tanıyırlar.
İnstitutun Humanitar və təsviri incəsənət kafedrasının dosenti, tarix
üzrə fəlsəfə doktoru Xəzər Hüseynov
çıxışında dəfələrlə xalqımıza qarşı
həyata keçirilən bu soyqırımların səbəblərindən ətraflı danışıb. Vurğulayıb
ki, 1905-1907-ci illərdə törədilən
qanlı cinayətlərin davamı olan 1918-ci
il mart soyqırımı bəşər tarixində ən
qanlı və misligörünməmiş faciələrdən
biri kimi qalıb. Erməni daşnakları
1918-ci il mart ayının 30-31-i və aprelin 1-də paytaxt Bakı şəhəri də
daxil olmaqla, Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində dəhşətli soyqırımı aktları
törədiblər. Üç gün ərzində Bakı Kommunası, xüsusilə onun rəhbəri S.Şaumyan tərəfindən müdafiə edilən və
istiqamətləndirilən ermənilər Bakı şəhərində 15 mindən çox azərbaycanlını

qətlə yetirib. Minlərlə
dinc azərbaycanlı əhali
yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edilib, ermənilər evlərə
od vurub, insanları
diri-diri yandırıblar.
Soyqırımı həyata keçirilərkən milli memarlıq inciləri, məktəblər, xəstəxanalar,
məscidlər və digər abidələr də dağıdılıb, yaşayış məntəqələri
xarabalığa çevrilib. 1918-ci ilin mart,
aprel və may aylarında ermənilər
Şamaxıda, Qubada, Xaçmazda, Ağsuda, Kürdəmirdə, Göyçayda, Salyanda və Lənkəranda kütləvi qırğınlar
törədib, 50 mindən çox soydaşımızı
qətlə yetiriblər.
Qeyd olunub ki, qırğınlar İrəvan
quberniyası ərazisində, Qarabağda,
Zəngəzurda və Naxçıvanda daha
amansız şəkildə törədilib. 1918-1920-ci
illərdə ermənilər Qarabağda 157, İrəvan quberniyasında 211, Zəngəzurda
115, Şamaxıda 58, Qubada 122, Göyçədə 22, Dərələyəzdə 74, Vedibasarda
118 kəndi viran qoyub, əhaliyə qanlı
divan tutublar. Həmin illərdə Azərbaycanda ermənilər tərəfindən minlərlə insan qətlə yetirilib. Arxiv materialları, tədqiqat əsərləri, müasirlərin
xatirələri təkzibolunmaz faktlarla
təsdiq edir ki, rus ordusundan aldıqları döyüş sursatı ilə silahlanmış erməni quldur dəstələri 1918-ci ilin
mart ayında Naxçıvan bölgəsinin
müxtəlif yerlərində dəhşətli qırğınlar
törədiblər. Naxçıvan ərazisi hərbi
anda xəyanət etdiyinə görə türk ordusundan qovulan Andranik Ozanyanın və onun quldur dəstələrinin
hücumlarına məruz qalıb. Onlar Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarının
kəndlərinə basqınlar edib, əhaliyə
divan tutub, qadınları, uşaqları, qocaları belə, öldürüblər.

Bildirilib ki, sovet hakimiyyəti illərində ermənilərin törətdikləri soyqırımlar xalqa zorla unutdurulub, həmin dövrdə baş verən faciələrin obyektiv tədqiqinə yasaq qoyulub, faciənin əsl mahiyyəti təhrif olunub,
xalqımızın tarixi saxtalaşdırılıb. Ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında”
1998-ci il 26 mart tarixli Fərmanında
ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı
əsrlərboyu apardığı soyqırımı siyasəti
dərindən təhlil edilib və ona siyasihüquqi qiymət verilib. Həmin fərmana
uyğun olaraq, hər il ölkəmizdə 31
mart “Azərbaycanlıların Soyqırımı
Günü” kimi qeyd olunur. Azərbaycanın
milli məsələlərinin beynəlxalq səviyyədə qaldırılması, erməni vandalizminin ifşası istiqamətindəki əzmkar
və qətiyyətli fəaliyyət bu gün Heydər
Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. Bu gün müstəqil Azərbaycan
dövlətinin apardığı siyasət nəticəsində
dünya ictimaiyyəti ermənilərin törətdiyi
soyqırımı aktları barədə məlumatlandırılır, həmin cinayətlərə siyasi-hüquqi
qiymət verilir.
Elmi-praktik konfransa institutun
rektoru, professor Oruc Həsənli yekun
vurub.
Xəbərlər şöbəsi
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nsan yaranışından bəri elm, mədəniyyət və tərəqqi üçün yaşayan,
onun yolunda özünün inam və inanclarına etiqad göstərən varlıqdır. Yaradanın təkliyini, bütün yaranmışların
Uca Allah hüzurunda bərabər olduğunu
ifadə edən İslam və bu dinin təsiri altında yüz illər boyu insanları doğru
yola yönəldən İslam mədəniyyəti bu
mənada bəşəriyyətin ən qiymətli mənəvi
sərvətlərindəndir.
Ümumbəşəri mahiyyətini bilmək, onun
cəmiyyətin mühüm iqtisadi, sosial və humanitar birgəyaşayış norması kimi insanlığa
necə xidmət etdiyini görmək üçün İslamın,
sadəcə, bir din kimi qədim dövrlərdən indiyədək təkcə müsəlmanların deyil, eləcə də
bütün inanc sahibi insanların həyatında hansı
rola malik olduğuna baxmaq kifayət edər.
Çünki mədəniyyət sərhəd tanımır. O haradasa
yaranır və əgər insanların marağını cəlb
edirsə, müəyyən bir müddətdən sonra əhatə
dairəsi genişlənir, zamanla əsl dəyərini qazanır.
Həmin mədəniyyəti mənimsəyən digər xalqlar
da onun zənginləşməsinə öz töhfələrini verirlər. Əgər İslam mədəniyyəti kimi təkcə
bir xalqın və ya bir regionda yaşayan xalqların
deyil, ümumən, geniş bir coğrafiyada yaşayan,
az qala 2 milyarda yaxın insanın ən ali ortaq
dəyərləri üzərində formalaşmış bir mədəniyyətdən danışırıqsa, onda həmin mədəniyyətin daşıyıcıları kimi ən xoşbəxt insanlar
olduğumuza inanmaqda haqlıyıq. Axı İslam
elə bir möhtəşəm qüvvə, Uca Yaradan tərəfindən endirilmiş elə bir inanc sistemidir ki,
insanlar təkcə onun şərtlərinə əməl etməyi
deyil, eyni zamanda bu dinin qəlblərdə yaratdığı sonsuz sevgi ilə öz həyatını yaşamağı
və eyni zamanda başqalarının yaşamağı üçün
fədakarlıq etməyi də öyrənirlər. Dünyaya
məsum və günahsız gəldiyi kimi Uca Haqqın
rəhmətinə də pak və təmiz qovuşa bilmək
arzusunda olan hər bir müsəlmanın əməli bu
mədəniyyətin bir parçası kimi özü və özündən
sonrakı nəsillər üçün çox qiymətlidir. Beləcə,
dinindən asılı olmayaraq bütün inanc sahiblərinin, əslində, qardaş olduğunu, insanın
şeytandan başqa bir düşməninin olmadığını,
elmin hər cür ibadətdən üstün sayıldığını,
kimliyindən asılı olmayaraq yalnız mədəniyyətə qovuşmaqla başqalarına faydalı ola
biləcəyini göstərən İslam insan həyatının,
demək olar ki, bütün sahələrində bir meyar
kimi formalaşaraq ümumi mədəni normalar
sisteminə çevrilib.
Vahid İslam mədəniyyətinin bir parçası
kimi Azərbaycan xalqı həmişə öz üstün
mənəvi dəyərləri ilə seçilib. İslamın ali dəyərlərinə qəlbən bağlılıq tarixin heç bir çətin
sınağında xalqımızı öz inancından yayındırmayıb. Sözün əsl mənasında, bu gün dünyanı
yandırıb-yaxan aqressiya, şovinizm və digər

xalqlara qarşı qeyri-tolerant münasibət tarixboyu azərbaycanlılar üçün tamamilə yad olub.
Tam əksinə, azərbaycanlı elm və din xadimləri,
mütəfəkkir, şair, yazıçı, aşıq və memarlar öz
əsərləri ilə bəşəriyyətin mədəni irsinə zəngin
sərvətlər qazandırıblar, İslamın ali dəyərlərinin
təbliği üçün böyük töhfələr veriblər.
Zəngin tarixi-mədəni irsi və özünün artan
nüfuzu ilə müstəqil Azərbaycan Respublikası
da müasir dövrdə İslam dünyasının layiqli
bir üzvü kimi diqqət mərkəzindədir. Ölkəmizdə iqtisadi inkişaf və sivil cəmiyyət quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən bütün
işlərdə sosial ədalət və humanizm prinsiplərinin ön planda tutulması, insan hüquq və
azadlıqlarına, xalqlararası tolerant münasibətlərə verilən diqqət Azərbaycanı təkcə
İslam dünyasında deyil, eləcə də bütün beynəlxalq aləmdə adı hörmətlə çəkilən ölkələr
sırasına qoşub.
Müasir Azərbaycan təkcə müsəlmanlar
üçün deyil, digər inanc sahiblərinin də tamamilə rahat yaşadığı nadir ölkələrdəndir.
Bununla yanaşı, əhalisinin əksəriyyətinin
müsəlman olduğu Azərbaycanda müsəlmanların öz dini ayinlərini yerinə yetirməsi üçün
yaradılan şərait, insanların azad dini etiqad
seçimi, İslam dini tarixində mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətlərə, ziyarətgahlara və
digər müqəddəs məkanlara son dərəcə həssas
münasibət ölkəmizin İslam aləmindəki özünəməxsus yüksək nüfuzunu formalaşdırıb. Bu
baxımdan 2009-cu ildə ölkəmizin paytaxtı
Bakının və 2018-ci ildə isə Naxçıvan şəhərinin
İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması
Azərbaycanın İslam dünyasında nə qədər
vacib bir məkan olduğunu sübut edir.
İslam mədəniyyəti paytaxtı layihəsi uzaq
Asyadan Afrikayadək bütün İslam aləmini
əhatə edən genişmiqyaslı bir tədbirdir. Hər
il Asiya, Ərəb ölkələri və Afrika qitəsi regionları üzrə bir şəhərin İslam mədəniyyətinin
paytaxtı kimi seçilməsi Yer üzündə tarixin
və mədəniyyətin beşiyi olan bu bölgənin
mədəniyyətlərarası dialoqdakı rolundan qaynaqlanır. Yaşadığımız dövrdə dünyada, xüsusən Yaxın Şərq kimi İslam aləminin mühüm
bir coğrafiyasında baş verən hadisələr İslam
mədəniyyəti paytaxtı layihəsinin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Düşünmək olar ki,
islami dəyərlərin dünyada sürətlə yayılması
və bir çox futuroloqların fikrincə, yaxın 2030 ildə İslam dininin planetin ən geniş yayılmış dini olacağından indidən təşvişə düşənlərə, hər cür qarayaxma, terror və vətəndaş
müharibələri yolu ilə bu dini gözdən salanlara
qarşı məhz İslam mədəniyyəti paytaxtlarının
verəcəyi cavab çox qısa və kəsərli olacaq.
Ümid edirik ki, bir gün təkcə İslam dünyasını

deyil, bütün dünyanın başı üzərini almış
qara buludların yox olduğu gün buna
səbəb olan İslam mədəniyyətinin xilasedici gücünü bütün bəşəriyyət yenidən
etiraf edəcəkdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, gələn il Naxçıvan İslam mədəniyyətinin paytaxtı
olacaqdır. 2009-cu ilin oktyabr ayında
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci
il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı
elan olunmasına dair qərar sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr verən
Azərbaycanın bu qədim diyarındakı zəngin
mədəni-mənəvi irsə yüksək qiymətin təzahürüdür. Tarixən Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli
şəhərlərindən biri kimi Naxçıvan bütün böyük
keçmişi ərzində İslam mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub yaşadılmasında özünəməxsus rol oynayıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 2016-cı il 2 iyun tarixli Sərəncamı ilə Təşkilat Komitəsinin yaradılması
və bundan sonrakı dövrdə görülmüş hazırlıq
işləri bu mühüm tədbirin muxtar respublikamız, ölkəmiz və eləcə də bütün İslam
aləmi üçün yaddaqalan bir səviyyədə keçiriləcəyinə zəmanət verir.
Naxçıvan şəhəri muxtar respublikamızın
paytaxtı və ölkəmizin iri sənaye, təhsil və
mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Naxçıvan
eyni zamanda təkcə ölkəmizin deyil, bütün
Şərq dünyasının, İslam aləminin dövlətçilik
və fəlsəfi düşüncə mərkəzi kimi də çox qədimlərdən tanınıb. Naxçıvanın, xüsusən
ölkəmizin ən yeni tarixində tutduğu mövqeyi,
müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurulması və möhkəmlənməsindəki rolu, blokada vəziyyətinə salınsa da, ötən dövrdə
burada keçilmiş hərtərəfli inkişaf yolunun
dünyaya örnək ola biləcək gücü hər kəsi
yaxından maraqlandıran bir predmetə çevrilib. Bu mənada, İslam mədəniyyətinin
paytaxtı kimi Naxçıvandan gözlənilən həm
də onun Şərqin qapısındakı üstün mövqeyindən bütün dünyaya sülh ismarıclarının
yollanılmasıdır. Dünyada sülhə nail olmaq
üçün tolerant münasibətlərdən əlavə, tarixi
mirasa, mədəni irsə və təbiətə qayğı Naxçıvanda ən yüksək səviyyədə formalaşıb.
İslam mədəniyyəti meyarlarından olan dini
inanclara hörmətlə yanaşı, insanların sosial
birgəyaşayışındakı üstün normalar, xeyirxahlıq, halal zəhmətlə qazanc əldə etmək,
çətin vəziyyətdə olanlara əl tutmaq kimi
hisslər bu torpaqda yaşayanlar üçün ən çətin
iqtisadi durumlarda belə, ağır imtahan olmayıb. Naxçıvanda İslamın qadağan etdiyi

bütün qeyri-insani əməllər tarixən çox kəskin
el qınağı ilə qadağan olunub. Mehriban
qonşuluq, təbiətin insanlara bəxş etdiyi nemətlərdən cəmiyyətin inkişafı məqsədilə istifadə olunması, iqtisadi ehtiyatlara rasional
yanaşma Naxçıvandakı iqtisadi-mədəni inkişaf modelinin əsas parametrlərindəndir.
Naxçıvanda istər qonşu, istərsə də qonşu
olmayan müsəlman ölkələri ilə sıx əlaqələr
qurulub. İstehsal, idxal-ixrac, bank-kredit,
turizm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman
sahəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əldə etdiyi nailiyyətlərdə İslam dünyası ilə
əlaqələrin də rolu vardır. Muxtar respublika
Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası kimi İslam dünyasının iki mühüm
ölkəsi ilə həmsərhəddir. Ölkəmizin müstəqillik illərində Naxçıvanın bu iki ölkə ilə
hərtərəfli əlaqələri ən yüksək səviyyəyə
çatıb.
Naxçıvan müasir dövrdə dünyanın 70-dən
çox ölkəsi ilə iqtisadi-mədəni əlaqələr yaradıb.
Bunlar arasında müsəlman ölkələri də az
deyil. Türkiyə, Pakistan, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri,
İndoneziya, Malayziya, Qazaxıstan və digər
müsəlman dövlətləri olmaqla, 14 müsəlman
ölkəsi ilə yaradılan əlaqələr bu baxımdan
diqqəti cəlb edir. Naxçıvanda həyata keçirilən
investisiya layihələrində, təhsil, səhiyyə və
turizm əlaqələrində bu ölkələrin payı getdikcə
artır. Naxçıvandakı dini ziyarət obyektlərinə
gələn zəvvarların, eləcə də Naxçıvandan müqəddəs İslam ziyarətgahlarına gedən zəvvarların sayındakı artım heç zaman bu qədər
olmayıb. Naxçıvandakı ümumi ictimai qaydalar, qanunlara hörmət, insan amilinə diqqət
bu gün dünyaya təqdim ediləcək səviyyədə
böyük nailiyyətlərdəndir. Bu mənada, Naxçıvanda formalaşan böyük mədəniyyətin,
ümumi təcrübənin İslam dünyasına daxil
olan ölkələrlə paylaşılması, bu çərçivədə tərəflərin bir-birinə verəcəyi töhfələr 2018-ci
ilin ən mühüm hadisəsi kimi tarixdə yerini
alacaqdır.
- Əli CABBAROV

Azərbaycan Respublikasının qərb vilayətlərindən olan Naxçıvan
Muxtar Respublikası novella yazanlar daxil olmaqla əlində bələdçi
kitabı olmayan hər kəsi salamlayır. Naxçıvan divarları olmayan muzeydir. Azərbaycanın bu regionu 5500 kvadratkilometr ərazini əhatə
edərək, Ermənistan, İran və Türkiyə ilə həmsərhəddir. Ermənistan
tərəfindən iyirmi ildən artıqdır muxtar respublikaya tətbiq olunmuş
blokadaya baxmayaraq, Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin doğum
yeri, Nuh Peyğəmbərin vətəni olan Naxçıvan ərazisinin böyük hissəsi
qədim sivilizasiya, qlobal arxeologiya, bəşəriyyət tarixi, Azərbaycan
tarixşünaslığı və sosiologiyasının tədqiqatına açıqdır. Həmçinin ərazi
təbiətlə insanın harmoniya şəklində yaşamasının şahididir. Bu mədəni
nöqteyi-nəzərdən xüsusi abidələr – Əlibəy kəhrizi, Əlincə zərbxanası,
Ərəfsə abidəsi və Ərəfsə piridir.
Ordubad rayonunun Təbriz küçəsində gəzən turistlər tarixi abidə
olan Əlibəy kəhrizinə (Əlibəy tərəfindən tikilmiş kəhrizə) heyran
qalacaqlar. Kəhriz Ordubad çayının
gətirmə çöküntülərində qazılmış və
öz təbiiliyini saxlayan sadə formalı
kəhriz abidəsidir. Abidənin pillələri
kəhrizin axın xəttinə perpendikulyar
istiqamətdə enir. Kəhrizin kürə hissəsinin uzunluğu 1,8, eni 1,5, hündürlüyü isə 2,3 metr ölçülərində
genişləndirilmişdir. Əlibəy kəhrizinin divarları səliqəli şəkildə qazılmış, yalnız üst hissədə olan iri
qaya parçası olduğu kimi saxlanılmışdır. Abidənin plan üzrə uzunluğu
4,93, eni 1,5, yer səthində dərinliyi
isə 4,56 metrdir. Çıxışın yer səthində
hündürlüyü 1,9 metrdir. Əlibəy kəhrizinin suyundan içmək və məişət
məqsədilə istifadə olunur.

Culfa rayonunun Xanəgah kəndinin şərqində Əlincə zərbxanası
yerləşir. Abidə qiymətli əşyaların
və pul sikkələrinin təhlükəsiz saxlanılması üçün inşa edilmişdir. Güclü
müharibə qabiliyyətinə malik olduğundan müharibələr zamanı
hökmdar ailələrinin sığındığı, dövlət
xəzinələrinin saxlandığı Əlincəqalada həm də müxtəlif dövrlərdə
Azərbaycan feodal hakimlərinin
adından sikkələr kəsilmişdir. XVI
əsrin əvvəllərində Əlincə zərbxanasında Elxanilər və Teymurilərin
adından gümüş dirhəmlər kəsildiyi
məlumdur. Tapılmış sikkə nümunələri sübut edir ki, burada Cəlairi
sultanlarının adından da müxtəlif
nominallı sikkələr zərb olunmuşdur.
Culfa rayonunun Ərəfsə kəndinin
yaxınlığında, Ərəfsəçayın (Araz
qolu) sağ sahilində Son Tunc və

İlk Dəmir dövrünə aid Ərəfsə mədəni abidəsi yerləşir. Abidənin sahəsi
5 hektardır. Ərazidə aparılmış tədqiqatlar zamanı oradan eramızdan
əvvəl II minilliyə aid monoxrom
boyalı gil qab nümunələri aşkar
edilmişdir. 1974-cü ildə V.Əliyev
və digər alimlər tərəfindən aparılmış
tədqiqatlar nəticəsində ərazidən tapılmış obsidian (dəvəgözü) qəlpələri
və insan yaşayışı ilə bağlı olan
digər izlər Ərəfsə yaşayış yerinin
II minilliyə aid olmasını təsdiq edir.
Bu cəlbedici arxeoloji ərazidən monoxrom boyalı və cilalı qara gil
qab qırıqları, daşdan hazırlanmış
əmək alətləri (dən daşları, sürtgəclər,
həvəngdəstələr) və sair tapılmışdır
ki, bu da arxeoloji ərazini Fransadan
olan turistlər üçün mühüm bir yerə

çevirmişdir. Məntəqənin adı 1590-cı
il beynəlxalq arxiv sənədlərində
Ərəfsaq yaşayış yeri kimi qeyd
edilmişdir. Bu ad eramızdan əvvəl
II minillikdən bəri Naxçıvanda yaşamış etnik qrup olan Sak türklərinin
irsini və etimologiyasını özündə
əks etdirir. 1895-ci ildə professor
İ.V.Fedorov tərəfindən aparılmış arxeoloji kəşflər təsdiq edir ki, yerli
sakinlər Naxçıvandan şimala doğru
hərəkət edərək, Orta və Mərkəzi
Asiyada, Altay və Sibirdə də geniş
yayılmışlar. L.N.Qumilyev, İ.M.Dyakonov, E.E.Kuzmina və başqaları
Sak tayfalarının mənşəyini geniş
araşdıraraq onların Türk-Azərbaycan
tayfaları olduğunu elmi dəlillərlə
təsdiqləmişlər. Ərəfsə sözünün tərkibi Ər+ev+sak şəklində “Sak ər-

lərinin evi, yurdu” mənasını ifadə
edir. Tarixi faktlar və professor
F.Rzayev tərəfindən aparılmış tədqiqatlar təsdiq edir ki, Naxçıvan
ərazisində 23 yaşayış məskəni vardır
ki, həmin yaşayış yerləri arxeoloji
və elmi nöqteyi-nəzərdən Sak tayfaları (Sakazur, Siqat, Saklı, Kənsək
və sair ) ilə birbaşa bağlıdır.
Culfa rayonunun Ərəfsə kəndində
Əlincəçayın sol sahilindəki təpənin
üzərində orta əsrlərə aid olan Ərəfsə
piri yerləşir. Bu tarixi abidənin iki
böyük otağı, cənub və şərq tərəflərə
isə eyvanları vardır. Əsas ziyarət
obyekti nisbətən böyük ölçüyə malik
olan mərkəzi otaqdakı qəbirdir. Bu
pirin adı kəndin adından götürülmüşdür. Qədim zamanlar kənd Sak
türk tayfalarının mərkəzi və istehkamı olmuşdur. Pirin yerində xanəgah olması barədə mülahizələr
də mövcuddur.
Ordubad şəhəri, Ərəzin nekropolu, Əlincə zərbxanası və Ərəfsə
piri unikal arxeoloji ərazilərdəndir
ki, burada turistlər böyük məmnuniyyətlə öz səfərlərindən zövq ala
bilərlər.
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Torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya
sisteminin yaradılması və elektron kadastr
xəritəsinin tərtib olunması istiqamətində
görülmüş işlər müzakirə olunub

Naxçıvanın müasirliyini və inkişafını özündə əks etdirən
yaşayış məntəqəsidir
Qıvraq qəsəbəsi muxtar respublikamızdakı mövcud beş qəsəbədən biridir. Qəsəbə statusunu Kəngərli
rayonu yaradıldıqdan sonra alıb. Uzun illər Qıvraq kənd kimi tanınıb, həm də digər kəndlərdən fərqli
olaraq bura yolu düşənlərin sayı çox olub. Bunun da səbəbi odur ki, hələ Sovetlər Birliyi dövründən
kənddə böyük bir hərbi hissə yerləşir. Bu hərbi hissədə keçmiş SSRİ-nin müxtəlif regionlarından, eləcə
də Azərbaycanın bəzi bölgələrindən xidmət edənlər çox olub. Buna görə də Qıvraq kəndinin adı
ölkəmizin hüdudlarından kənarda da tanınıb. Ancaq kənd həmin dövrlərdə muxtar respublikanın
digər kəndlərindən fərqlənməyib, toz-torpaqlı küçələr, nahamar yollar, baxımsız qalmış ərazilər
Qıvrağın simasını “bəzəyib”. Yeganə fərq bu kənddə hərbçilərə məxsus bir neçə bina olub.
Kəndin hazırkı Kəngərli rayonunun müxtəlif yaşayış məntəqələrinə gedən yolların qovşağında,
eləcə də Naxçıvan-Sədərək magistral avtomobil yolu üzərində yerləşməsi bu inzibati ərazinin rayon
mərkəzinə çevrilməsində əsaslı rol
oynayıb. Cəmi 13 il bundan əvvəl
adıçəkilən magistral avtomobil yolunun kənarları boyunca boş və
baxımsız qalmış çöllük ərazilərdə
rayon mərkəzinin salınmasına çoxları inanmayıb. Ancaq ötən əsrin
sonlarında yenidən qazandığımız
müstəqilliyin bəhrələri bu ideyanı
həyata keçirməyə imkan verib. İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə yaradılan yeni rayonun mərkəzində qısa müddət ərzində müxtəlif təyinatlı tikililər istifadəyə verilib. Rayon İcra Hakimiyyəti, Maliyyə və Polis şöbələri, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Sosial
Müdafiə Fondunun Kəngərli Rayon
Şöbəsi, rayon məhkəməsi, prokurorluğu, Mərkəzi Xəstəxana, Qaz
İstismarı İdarəsi, Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi və rayonun digər
idarə, müəssisə və təşkilatları üçün
müasir layihə əsasında yeni binalar
inşa olunub. Həmin binalarda çalışanlara hərtərəfli iş şəraiti yaradılıb.
Qəsəbəarası yollara asfalt salınıb,
gözoxşayan gülkarlıqlar yaradılıb.
Bir sözlə, qəsəbə müasir rayon
mərkəzinə çevrilib.
Rayon mərkəzində diqqətçəkən
yaraşıqlı ünvanlardan biri Heydər
Əliyev Mədəniyyət və İstirahət
Parkıdır. Park, sözün həqiqi mənasında, ulu öndərin adına layiq
istirahət guşəsidir. Məlumat üçün
bildirək ki, 2012-ci il may ayının
30-da parkın açılış mərasimində
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
iştirak edərək bu münasibətlə qıvraqlıları, ümumilikdə, Kəngərli rayonunun sakinlərini təbrik edib,
belə tədbirlərin gələcəkdə də davam
etdiriləcəyini bildirib: “Biz iki il
əvvəl də sizinlə görüşmüşük. İki
il əvvəl ulu öndərin abidəsinin
açılışında bərabər idik. Mən çox
şadam ki, bu iki il ərzində Kəngərli
rayonunda böyük işlər görülmüşdür. Burada, doğrudan da, gözəl
mərkəz yaradılmış, yeni inzibati
binalar tikilmişdir, indi fərdi evlər
də tikilməkdədir. Gözəl Mədəniyyət
Evi tikilmişdir. Yəni Kəngərli rayonunun inzibati mərkəzi artıq
yaradılmış və böyük dərəcədə inkişaf etmişdir. Bu, məni çox sevindirir. Çünki Naxçıvan Muxtar
Respublikasının hər bir tərəfində,
hər bir rayonunda sürətli inkişaf
gedir və getməlidir... Bu gün gözəl
Mədəniyyət Evinin açılışında toplaşmışıq. Bu, böyük rəmzi məna
daşıyır. Çünki bir neçə il əvvəl
Kəngərli rayonu inzibati ərazi
kimi mövcud deyildi. Bir neçə il

bundan əvvəl Vasif Talıbov belə
təşəbbüslə çıxış etmişdi. Mən bu
təşəbbüsü təkcə kağız üzərində
deyil, əməldə dəstəklədim və qısa
müddətdə rayon yaradıldı. Qeyd
etdiyim kimi, bu gün rayonun
artıq inzibati mərkəzi vardır. Bu
mərkəz böyüyəcəkdir və əminəm
ki, gələcək illərdə Kəngərli rayonunda bundan da gözəl və yaxşı
işlər görüləcəkdir. Bu gözəl hadisə
münasibətilə sizi ürəkdən təbrik
edirəm, Kəngərli rayonunun və
bütün Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinlərinə yeni uğurlar
arzu edirəm”.
Qeyd edək ki, Qıvraq qəsəbəsinə xüsusi gözəllik verən Heydər
Əliyev Mədəniyyət və İstirahət
Parkında sakinlərin mənalı istirahəti
üçün hərtərəfli şərait yaradılıb.
Daimi su xətti çəkilib, yeni gülkarlıqlar salınıb, uşaqlar üçün müxtəlif oyun qurğuları quraşdırılıb.
Artıq park rayonda müxtəlif tədbirlərin keçirildiyi mərkəzə çevrilib.
Qəsəbə sakinlərini, o cümlədən
burada xidmət edən hərbçi ailələrinin üzvlərini parkda tez-tez
görmək olar. Qıvraq qəsəbə sakini,
təqaüdçü Vaqif Cəfərov dedi ki,
çox qısa müddətdə qəsəbədə belə
böyük işlərin aparılmasına bəzən
inanmaq olmur. Ümumilikdə, Qıvraq kəndində heç bir dövrdə bu
cür abadlıq, quruculuq işləri görülməyib, yollar bu qədər rahat,
küçələr bu qədər abad olmayıb.
Son illər qəsəbədə yeni ticarət mərkəzi, şadlıq sarayı tikilərək istifadəyə verilib. Ulu öndərimizin adını
daşıyan bu parkın salınması isə
rayon mərkəzinə hərtərəfli gözəllik
bəxş edib. Parka tez-tez yolumuz
düşür, havaların isinməsi ilə bura
gələnlərin sayı artır.
Söhbətləşdiyimiz digər qəsəbə
sakini Ələkbər Quliyev isə bildirdi
ki, torpağa, xalqa bağlılıq, əzmkarlıq, təşəbbüskarlıq olan yerdə
hər şeyə nail olmaq mümkündür.
Burada nələr yaradıldığını özünüz
də görürsünüz. Bu görülən işlər
dövlətimizin vətəndaşlara göstərdiyi
böyük qayğının nəticəsidir. Bizim
də borcumuz odur ki, yaradılanların
qədrini bilək, dövlətimizin qüdrətlənməsi üçün daha səylə çalışaq.
Çünki dövlətimiz nə qədər güclü
olarsa, vətəndaşlarımız da bir o
qədər firavan yaşayar.
Yazının əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, qəsəbədə hərbi hissə
yerləşir. Ordu quruculuğu sahəsində
görülən işlərin nəticəsidir ki, son
illərdə bu hərbi hissədə mühüm
quruculuq işləri görülüb, hərbçilərimizə xidmət üçün hərtərəfli şərait yaradılıb, müxtəliftəyinatlı yeni
binalar istifadəyə verilib. Bundan
əlavə, hərbi hissənin ətrafı abadlaşdırılıb, yeni gülkarlıqlar salınıb,

yaşıllaşdırma işləri aparılıb. Hazırda
bu hərbi hissədə muxtar respublikamızın, eyni zamanda ölkəmizin
müxtəlif bölgələrindən olan hərbçilər xidmət edir.
Qəsəbədə olarkən söhbətləşdiyimiz Qıvraq bələdiyyəsinin sədri
Mikayıl Tarverdiyev dedi ki, 5600dən çox sakini olan qəsəbədə ötən
hər il böyük işlər görülüb. Qəsəbənin daxili yolları abadlaşdırılıb,
ətraf ərazilərdə hektarlarla meyvə
bağları salınıb. Ötən il Qıvraq qəsəbə tam orta məktəbi əsaslı təmir
olunub, yeni uşaq bağçasının tikintisi başa çatdırılıb və artıq obyekt
təhvilə hazırlanır. Cari ildə isə qəsəbədə yeni yaşayış binasının tikilməsi nəzərdə tutulub və tikili
üçün ərazi müəyyənləşdirilib.
Qəsəbənin təsərrüfat həyatı ilə
də maraqlandıq. Həmsöhbətimiz
bildirdi ki, ötən il 654 hektar sahədə
taxıl, 90 hektar sahədə isə yonca
əkilib. Qarğıdalı əkininə maraq artıb, bu il 40 hektarda əkin aparılması nəzərdə tutulub. Bundan əlavə,
son illərdə meyvəçiliyə göstərilən
dövlət dəstəyi hesabına 20 hektar
ərazidə meyvə bağı salınıb. Artıq
bu bağlardan məhsul əldə olunur.
Cari ildə isə əlavə olaraq 4 hektar
sahədə meyvə bağının salınması
planlaşdırılıb. Mikayıl Tarverdiyev
onu da bildirdi ki, Qıvraq qəsəbəsində görülən işlər qəsəbə sakinləri
tərəfindən böyük minnətdarlıqla
qarşılanmaqla yanaşı, onların qurub-yaratmaq əzmini də yüksəldir.
Hər kəs başa düşür ki, indi yaşamaq və işləmək üçün hərtərəfli
şərait var. Müsahibimiz son günlərdə muxtar respublikada qəbiristanlıqlarda aparılan abadlaşdırma
işlərinin də hamı tərəfindən razılıqla qarşılandığını söylədi. Dedi
ki, qəsəbə sakinləri hamılıqla bu
işə səfərbər oldu. Belə bir tədbirin
keçirilməsini hər kəs minnətdarlıqla
dilə gətirir.
Qəsəbədə gəzərkən ətrafdakı
səliqə-sahman və təmizlik də nəzərimizdən yayınmadı. Lazımi yerlərdə qoyulmuş tullantı qutuları
və hər kəsin təmizliyə riayət etdiyi
ilk baxışdan görünürdü. Artıq muxtar respublikamızın sakinləri üçün
təbii hal sayılan abad və təmiz yaşayış məntəqəsində yaşamaq düşüncəsi qıvraqlılar üçün ikiqat məsuliyyət tələb edir. Çünki Qıvraq
qəsəbəsi muxtar respublikada yeganə qəsəbədir ki, Türkiyə Respublikasından və İran İslam Respublikasından Naxçıvana gələn əcnəbi qonaqlar məhz bu qəsəbədən
keçməli olurlar. Bu mənada, Qıvraq
qəsəbəsi həm də muxtar respublikaya yolu düşən qonaqlar üçün
ilkin təəssürat yaradan yaşayış
məntəqəsi rolunu oynayır.
- Səbuhi HƏSƏNOV

Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri
üzrə Dövlət Komitəsində bu məsələlərlə bağlı keçirilən tədbiri komitənin
sədri Müslüm Cabbarzadə açaraq məruzə ilə çıxış edib.
Bildirilib ki, sosial-iqtisadi problemlərin
həllində, dinamik inkişafın təmin edilməsində torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi mühüm rol oynayır. Bu baxımdan
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2016-cı il 2
aprel tarixli “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində
əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanı torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, torpaqların elektron uçotunun aparılması
yolu ilə torpaq ehtiyatlarından daha səmərəli istifadənin təmin edilməsi
üçün olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu fərmanla “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin
yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib olunması Qaydaları”
təsdiq edilib.
Qeyd olunub ki, fərmana əsasən 2020-ci ilədək muxtar respublikada
dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində, habelə xüsusi mülkiyyətdə olan
bütün kateqoriyalı torpaqların elektron uçotunun aparılması və xəritələşdirilməsi yolu ilə Torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya
sistemi yaradılacaq və rəqəmsal kadastr xəritəsi tərtib ediləcəkdir. Dövlət
orqanları tərəfindən aparılan sahəvi dövlət kadastrlarında torpaqlarla
bağlı mövcud məlumatların, habelə aidiyyəti dövlət orqanları tərəfindən
torpaqların münbitliyinin bərpası və artırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin, torpaqlardan istifadə vəziyyətinin müəyyən olunması
məqsədilə aparılan monitorinqlərin nəticələri barədə məlumatlar həmin
sistemə daxil ediləcək. Sistemdə muxtar respublikanın bütün yaşayış
məntəqələri üzrə daşınmaz əmlak obyektləri barədə məlumatlar, torpağın
sahəsi və ölçüləri, kommunikasiya xətləri, mühafizə zonaları, torpağın
yerləşmə vəziyyətini göstərən koordinatları, təyinatı, üzərindəki tikilini
xarakterizə edən göstəricilər əks olunacaq. Bundan əlavə, Torpaqların
elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılması və rəqəmsal
kadastr xəritəsinin tərtib edilməsi zamanı fiziki və hüquqi şəxslərin
mülkiyyətindəki və qanuni istifadəsindəki fərdi yaşayış evlərinin,
həyətyanı sahələrin, fərdi bağların yerləşdiyi torpaqların və torpaq
islahatı zamanı verilmiş pay torpaqlarının hüquqi və texniki sənədlərindəki
məkan göstəriciləri ilə torpaqlardan faktiki istifadə vəziyyətinin məkan
göstəriciləri arasında mövcud olan uyğunsuzluqlar (sərhəd, yerləşmə və
konfiqurasiya fərqləri) aradan qaldırılacaq, kadastr xəritələri ilə bağlı
problemlər həllini tapacaqdır.
Torpaq bazarının Torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya
sistemi vasitəsilə tənzimlənməsi icarəyə götürülmüş, lakin istifadə
olunmayan torpaqların aşkarlanmasına və istifadəyə verilməsinə şərait
yaradacaq. Torpaqlardan istifadədə mövcud uyğunsuzluqlar şəhər, qəsəbə
və kənd ərazi vahidləri üzrə torpaq sahələrinin dəqiqləşdirilməsi və
qaydaya salınması layihələri əsasında aradan qaldırılacaq. Sistemə daxil
edilmiş torpaq sahələrinə dair məlumatlar əsasında daşınmaz əmlakın
dövlət reyestrində üzərində hüquqlar qeydiyyata alınmış torpaq sahələrinə
dair hüquqi və texniki sənədlərdə düzəlişlər edilməsi zərurəti barədə
hüquq sahiblərinə bildiriş təqdim olunacaq, habelə qanunvericiliyin tələbinə
uyğun olaraq hüquq sahibi olan mülkiyyətçilərin, istifadəçilərin və
icarəçilərin ərizəsi əsasında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində düzəlişlər
edilməsi və həmin düzəlişlərə uyğun yeni sənədlərin verilməsi təmin
ediləcək.
Diqqətə çatdırılıb ki, 23 fevral 2017-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı ilə dövlət və
bələdiyyə mülkiyyətində, habelə xüsusi mülkiyyətdə olan bütün kateqoriyalı
torpaqların elektron uçotunun aparılması və xəritələşdirilməsi yolu ilə
Torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılmasının
və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib edilməsinin 2020-ci ilədək mərhələlərlə
təmin olunmasına dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib. Tədbirlər Planına
uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və
Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Torpaqların elektron
kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılması məqsədilə işlərə
başlanılıb. Proqram təminatının xüsusiyyətləri, sistem üçün tələb olunan
avadanlıqlar müəyyənləşdirilib, sistemə daxil ediləcək məlumatların
strukturu öyrənilib.
Vurğulanıb ki, Şərur rayonunun Mahmudkənd, Vayxır, Tumaslı və
Diyadin, Babək rayonunun Babək qəsəbə, Məzrə, Didivar, Nəzərabad,
Qahab, Naxışnərgiz, Xəlilli, Aşağı Uzunoba, Yuxarı Uzunoba, Vayxır, Xalxal, Güznüt, Çeşməbasar, Aşağı Buzqov, Payız, Sirab, Gülşənabad kəndlərində
həyətyanı torpaq sahələrinin elektron taxometr vasitəsilə planaalma işləri
başa çatdırılıb. Hazırda yeni texnologiyalardan, müasir çöl-ölçmə cihaz və
avadanlıqlarından və aerokosmik çəkiliş materiallarından istifadə olunmaqla
Naxçıvan şəhərinin və Şərur rayonunun Yengicə kəndinin ərazisində
mülkiyyət növündən və təyinatından asılı olmayaraq, bütün torpaq sahələrinin
ölçüləri, sərhədləri, konfiqurasiyası dəqiqləşdirilir, torpaqların növləri üzrə
kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərində baş verən dəyişikliklər müəyyən
edilir.
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq
Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Nəcəfalı Nəcəfalıyevin,
Dövlət Yerquruluşu, Geodeziya və Xəritəçəkmə Layihə İnstitutunun
direktor müavini Qeysər Əliyevin, institutun Yerquruluşu şöbəsinin rəisi
Zülfüqar Bayramovun çıxışları dinlənilib, qarşıda duran vəzifələr
müəyyənləşdirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Müslüm Cabbarzadə tədbirə yekun vurub.
Xəbərlər şöbəsi
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qəbirlər aşıqlara məxsusdur. Bundan başqa, qoç heykəlinin üzərində
sazla birlikdə qılınc təsvirinin həkk
edilməsi Azərbaycan türklərinin
folkloru və etnoqrafiyası üçün səciyyəvi haldır. Culfa bölgəsinin
Gülüstan kəndi yaxınlığında, Araz
çayının sol sahilində yerləşən qəbiristanlıqda üzərində əlində saz
tutmuş insan təsvirləri olan qoç
heykəli də aşkar olunub. Bu abidə

Bir xalqın, ölkənin tarixinin öyrənilməsində maddi-mədəniyyət
nümunələrinin tədqiqi əhəmiyyətli rol oynayır. Tarixi abidələr
məxsus olduqları dövrün xüsusiyyətlərini özlərində əks etdirirlər.
Onların tədqiq edilməsi ilə müxtəlif dövrlərdə xalqların məşğuliyyəti,
həyat tərzləri, mədəniyyətləri haqda ətraflı fikir formalaşdırmaq
mümkündür.
Azərbaycan tarixi abidələrlə zəngin olan ölkələrdən biridir. Aparılmış
arxeoloji qazıntılar və elmi tədqiqatlar nəticəsində ölkəmizin ərazisində aşkar olunmuş qədim dövrlərə
məxsus abidələr, yaşayış məskənləri
və digər maddi-mədəniyyət nümunələri bu ərazidə yaşamış insanların
həyatı ilə bağlı bir çox suallara
cavab verir.
Qədim Naxçıvan ərazisi tarixi
abidələrin zənginliyinə görə Azərbaycanda özünəməxsus yer tutur.
Bu qədim diyar antik, orta əsrlər
dövrünə aid maddi-mədəniyyət
nümunələri, ilk insanların yaşadıqları mağaralar, qədim yaşayış
yerləri, möhtəşəm qala divarları,
qayaüstü rəsmlər, daş qoç heykəllər, türbələr, körpülər və digər
tarixi abidələrlə zəngindir. Bu abidələr əcdadlarımızın ictimai, mənəvi həyatını, adət-ənənələrini və
mədəniyyətini öyrənmək üçün qiymətli mənbədir.
Muxtar respublika ərazisində qəbirüstü xatirə abidələri də geniş yayılıb. Bunların böyük bir qismini
müxtəlif növ daşlardan hazırlanmış
qoç və qoyun heykəlləri təşkil edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ərazisi bu heykəllərin yayılmasına
görə Azərbaycanda ilk yerlərdən
birini tutur. Naxçıvandan başqa Qarabağ, Lənkəran, Gəncə və digər
bölgələrdə də bu cür abidələrə rast
gəlinir. Bu fiqurların geniş yayılması
burada yerli əhalinin qədimdən heyvandarlıqla məşğul olduğunu göstərir. Qoç qədim türk xalqlarında
güc, qüvvət, bolluq rəmzi hesab
edilib, dadlı və keyfiyyətli əti isə
əhalinin əsas ərzaq məhsullarından
olub.
Azərbaycan ərazisindəki daş qoç
və qoyun heykəlləri ölkəmizə gələn
səyyah və tarixçilərin diqqətini cəlb
edib və onlar öz əsərlərində bu abidələr haqqında maraqlı məlumatlar
veriblər. Ölkəmizdə epiqrafik abidələrin tanınmış tədqiqatçılarından
olan AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya
İnstitutunun direktoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli bildirir ki, daş qoç və qoyun fiqurları

çox qədim tarixə malikdir. Qəbirlərin
üzərinə qoyun və qoç fiqurlarının
qoyulmasını qədim türk tayfalarının
dəfn adətləri və inamları ilə əlaqələndirirlər. Xalq arasında belə fikir
var imiş ki, qəbirlərin üzərinə qoyulan bu heykəllər dəfn edilənlərin
axirət dünyasında cənnətə getmələrinə kömək edəcək. İslam dini
regionda geniş yayıldıqdan sonra
qəbirüstü fiqurlar bütpərəstliyi xatırlatdığına görə daha az istifadə
olunmağa başlayıb.
Fəxrəddin Səfərli deyir ki, yerli
əhalinin daşdan hazırlanmış bu heykəllərə güclü inam bəsləməsi sonralar
bu ərazilərə köçürülmüş ermənilərin
də onlara ehtiramla yanaşmasına
səbəb olub. Onlar bu fiqurları qədim
qəbiristanlıqlardan gətirib öz qəbirlərinin də üstünə qoymağa başlayıblar. Ancaq ermənilər bununla da
kifayətlənməyiblər, ötən əsrin sonlarından etibarən bu heykəlləri ərazilərimizdən kütləvi surətdə oğurlayıb aparıblar. Bu abidələri Ermənistan ərazisində müxtəlif yerlərə
düzərək erməni mədəniyyət abidələri
kimi təqdim etməyə çalışırlar.
Qeyd edildiyi kimi, daş qoç və
qoyun fiqurları qədim türk xalqlarının inamları və dəfn adətləri ilə
bağlıdır. Bir müddət bu adətdən
vaz keçilsə də, Azərbaycan ərazisində Qaraqoyunluların və Ağqoyunluların hakimiyyətdə olması bu
adətin yenidən yayılmasına səbəb
olub. Bu fiqurların böyük qismi
sadə qoç və qoyun formasında
hazırlansa da, bir qisminin üzərində
türk xalqlarının məişətinə, məşğuliyyətinə, incəsənətinə aid müxtəlif
təsvirlər də həkk edilib. Tək-tək
hallarda isə bədəni sənduqə şəklində, baş tərəfi isə qoç başı formasında hazırlanmış abidələrə təsadüf olunur. Müşahidələr göstərir
ki, qəbirüstü abidələr üzərində həkk
olunmuş təsvirlər, əsasən, mərhumun peşəsini əks etdirir. Sənətkarlara ehtiram olaraq onların ölümündən sonra bu cür abidələr qəbirləri üzərinə qoyulurdu. Adətən,
belə heykəllər varlı insanlara məxsus olurdu. Tədqiqatçılar təsdiq
edirlər ki, üzərində saz təsviri olan

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda
“Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər”
mövzusunda respublika elmi konfransı
keçiriləcəkdir. Konfransda aşağıdakı bölmələr üzrə məruzələr dinləniləcəkdir:
1. Ümumtəhsil məktəblərində
şəxsiyyətyönümlü kurikulumların tətbiqi
yolları
2. Nəticəyönümlü kurikulumların
tətbiqi
3. Kurikulumların tətbiqində dərs
nümunələri
4. Məktəbəqədər müəssisələrdə ku-

rikulumların tətbiqi yolları
5. Kurikulumda təlim strategiyaları.
Konfransda respublikanın ali, orta
təhsil və məktəbəqədər müəssisələrinin
əməkdaşları məruzələrlə çıxış edə
bilərlər.
Tezislər konstruktiv, konkret və
konfransın mövzusuna uyğun olmalıdır
və 1 santimetr intervalla, 14 şriftlə
(Times New Roman), formatı – soldan,
sağdan, yuxarıdan, aşağıdan 2 santimetr olmaq şərtilə 1-3 səhifə həcmində
təqdim olunmalıdır. Müəlliflərin adı,
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musiqi tariximiz üçün qiymətlidir,
ərazidə saz sənətinin inkişafından,
həm də orta əsrlərdə burada musiqi
məclislərinin keçirilməsindən xəbər
verir.
Ordubad, Culfa, Şahbuz, Şərur
bölgələrində aşkar olunmuş bu cür
qəbirüstü abidələrin üzərində ov
təsvirləri vardır. Təsvirlərdə ox,
kaman, ovçu, öküz təsvirlərini görmək mümkündür. Daş qoç və qoyun heykəllərinin bir neçəsinin
üstündə isə at təsvirləri yer alıb.
Heykəlin üzərində yəhərli at və
qılınc təsviri var. Naxçıvanın digər
bölgələrində də üzərində at təsviri
olan qəbirüstü daş qoç və qoyun
heykəlləri aşkar olunub. Bunun
səbəbi türk xalqlarında atın böyük hörmətə və məhəbbətə layiq
olmasıdır.
Şərur ərazisində tapılmış bir qoç
heykəli üzərində isə dəvə karvanı
təsvir olunub. Bu təsvir orta əsrlərdə
Naxçıvanda dəvədən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunduğunu göstərir. Həmçinin bu təsvir Naxçıvan
ərazisinin keçid bölgəsi olduğu və
burada dəvəçiliyin inkişafı barədə
məlumat verir.
Daş qoç və qoyun heykəllərinin
bir qrupunun üzərində çoxlu təsvirlərlə yanaşı, kitabələr də vardır.
Burada dini xarakterli kəlamlar və
mərhumun adı həkk olunub. Hesab
edilir ki, heykəllər qədim dövrdə
hazırlansa da, ərəb kitabələri orta
əsrlərdə bura əlavə olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bölgələrindən gətirilmiş müxtəlif tarixi daş abidələrin böyük bir
qismi Naxçıvan şəhərində yerləşən
“Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq
Səma Altında Muzey Kompleksində
mühafizə olunur. Mövzu ilə bağlı
kompleksdə olduq. Söhbət zamanı
kompleksin direktoru, Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəzakət Əsədova bildirdi ki, burada, ümumilikdə, 226
müxtəlif daş abidə nümayiş etdirilir.
Bunların da 70-dən çoxu daş qoç
və qoyun fiqurlarıdır. Bütün bu
abidələr qədim zamanlardan bəri
türklərin bu ərazilərdə tarixin erkən
dövrlərindən yaşadığını sübut edir.
Bu daş abidələr tarixin sınağından
keçərək bu günümüzə gəlib çatıb.
Bu abidələr özü ilə birlikdə qədim
türk xalqlarının minilliklərə sığmayan tarixini, mədəniyyətini də
bu günümüzə çatdırıb.

Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev adına Olimpiya-İdman Kompleksində voleybol üzrə kişilər arasında Azərbaycan çempionatının
yüksək liqasında final mərhələsinin daha iki görüşü keçirilib.
Günün ilk görüşündə “Neftçi” və “Lokomotiv” komandaları üz-üzə
gəldilər. Bu görüş həm rəqabət, həm də prinsipiallıq baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb edirdi. Bunu nəzərə alan voleybolçular meydanda əsl
mübarizənin nümunəsini göstərdilər.
Görüşün ilk setini 25:19 hesabı ilə başa vuran “Lokomotiv” ikinci
setdə məğlubiyyətlə üzləşdi – 21:25. Qələbədən ruhlanan “Neftçi”
üçüncü setə də iddialı başladı. Bunun nəticəsi kimi hesabda onlar
rəqibini 5 top fərqi ilə geridə qoydular. Lakin sonadək mübarizə aparan
“Lokomotiv” setin gedişatını dəyişdirdi və 26:24 hesabı ilə bu seti də
qələbə ilə başa vurdu. Növbəti setdə də qalib gələn (25:20) “Lokomotiv”
çempionatın bitməsinə bir tur qalmış qızıl medalları əldə etdi. Xal
hesabını 15-ə, izləyicisi və əsas rəqibi ilə fərqi 6-ya çatdıran “Lokomotiv”
komandası bununla da çempion tituluna yiyələndi.
Günün ikinci matçında “Naxçıvan” və “MOİK” komandaları üz-üzə
gəldilər. Böyük əhəmiyyətə malik olan qarşılaşmada ilk set komandamızın
xeyrinə başa çatdı – 25:23. İkinci setdə 19:25 hesabı ilə məğlub olan
“Naxçıvan” komandası, üçüncü setdə 25:22 hesablı qələbəyə sevindi.
Növbəti set isə “MOİK”in xeyrinə (25:18) başa çatdı. Sonuncu, beşinci
setdə də qalibiyyəti bayram edən “MOİK” meydanı 3:2 hesablı qələbə
ilə tərk etdi.
Qeyd edək ki, bu gün final mərhələsinin sonuncu görüşləri keçiriləcək.
“Lokomotiv” “MOİK”lə, “Neftçi” isə “Naxçıvan” komandası ilə üz-üzə
gələcək.

Naxçıvan şəhərindəki 16 nömrəli tam orta məktəbin mini-futbol
meydançasında uşaq futbolçular
üçün ustad dərsi keçirilib.
Bakıdan dəvət olunan məşqçilərin idarəçiliyi ilə keçirilən ilk
məşq prosesində 100-dən çox məktəbli futbolçu iştirak edib. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyi, Azərbaycan Futbol
Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Futbol Federasiyasının təşkil etdiyi
ustad dərsləri 2 gün davam edəcək
və bu prosesi Bakıdan gələn məşqXəyal QULİYEV
çilər Cahangir Həsənzadə və İlham
Əzizzadə aparacaqlar.
soyadı, elmi dərəcəsi, iş yeri və eMəşqçi Cahangir Həsənzadə bimail ünvanı məqalənin adının altında
zimlə söhbətində keçirilən ustad
yazılmalıdır.
Konfransın materialları məcmuə dərslərinin məqsədi barədə danışaraq
dedi ki, bu təlimləri AFFA və aişəklində nəşr olunacaqdır.
Məruzələr 14 aprel 2017-ci il tari- diyyəti qurumların birgə təşkil etxədək Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu- məsində məqsəd ölkədə uşaq futboluna olan marağı artırmaq, həmnun elmi hissəsində qəbul olunur.
Konfrans 19 aprel 2017-ci il tarixdə çinin məktəblərdə istedadlı futbolsaat 1100-da Naxçıvan Müəllimlər İns- çuları üzə çıxarmaqdır: “Keçirdititutunun akt zalında keçiriləcəkdir.
yimiz ilk məşq prosesi barədə müsÜnvan: Naxçıvan şəhəri,
Atatürk küçəsi 31
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Telefon: (+994036)545-32-02

bət fikirdəyəm. İstedadlı uşaqlar
çoxdur və biz onları qısa vaxt kəsiyində olsa da, düzgün yönləndirməyə çalışdıq. Naxçıvanda uşaq
futbolu ilə məşğul olan peşəkar
məşqçilər var və onlar bu cür stadionlarda uşaqlara daha uğurlu karyera bəxş etməyə qadirdirlər. Martın
30-da daha bir ustad dərsi olacaq.
Fərqli məkanlarda təşkil etməyimizin əsas məqsədi digər uşaqların
da bacarıqlarına bələd olmaq və
əlimizdən gəldiyi qədər onlara fürsət
verməkdir. Digər tərəfdən, biz özümüz də istedadlı uşaqların adlarını
qeyd edirik və onların gələcəkdə
uğurlu karyera qurmalarına köməklik edəcəyik”.
Qeyd edək ki, bu gün Naxçıvan
şəhərindəki 11 nömrəli tam orta
məktəbin mini-futbol meydançasında da ustad dərsləri keçiriləcək.
Ustad dərslərində, ümumilikdə, 300
məktəbli, “Araz-Naxçıvan” Peşəkar
Futbol Klubunun məşqçi heyəti və
oyunçuları da iştirak edəcəklər.
- Ceyhun MƏMMƏDOV
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