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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev adına Olimpiya-İdman Kompleksində Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman, Təhsil
nazirlikləri, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti,
Şahmat, Basketbol, Yüngül Atletika və Atıcılıq federasiyalarının təşkilatçılığı ilə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında spartakiadanın açılış və bağlanış mərasimi
keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni səsləndirildikdən sonra aparıcı spartakiada haqqında iştirakçılara məlumat verib. Qeyd
edilib ki, muxtar respublikada gənclərin idmana cəlbi, onlara sağlam
həyat tərzinin aşılanması daim diqqət
mərkəzində saxlanılır, yaradılan
müasir idman mühiti gənclərin bədən tərbiyəsi və idmana olan marağını artırır. Bu sahənin inkişafı
üçün mütəmadi olaraq idman yarışları təşkil edilir ki, bu spartakiada
da məhz həmin yarışlardan biridir.
Tədbir Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının mahnı və rəqs ansamblı
və Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin “Şəlalə” instrumental rəqs
ansamblının ifasında konsert pro- xəttinə ilk üç pillədə çatıblar.
Bu məsafədə oğlanlar arasında
qramı ilə davam edib.
Mükafatlandırma mərasimində eyni nəticəni Fərid Əsgərli (Naxilk olaraq şahmat üzrə keçirilən ya- çıvan), İlkin Rəsulov və Nurxan
rışların qalibləri kürsüyə dəvət olu- Əliyev (hər ikisi Heydər Əliyev
nub. Belə ki, qızlar arasında Nəsrin adına Hərbi Lisey) də təkrarlaBabayeva (Naxçıvan), Nazlı Hüm- yıblar. 400 metr məsafədə qızlar
bətova (Naxçıvan) və Zərrin Məm- arasında Xatun Oruclu (Ordumədli (Ordubad), oğlanlar arasında bad), Nərminə Əliyeva (Sədərək)
isə Seyid Hüseyn (Ordubad), Ayxan və Zeynəb Bağırova (Şərur),
Zeynalov (Şərur) və Ərturan İsma- oğlanlar arasında isə Vüsal Fəyılov (Naxçıvan) ilk üç pillədə rəcov, Hidayət İsmayılov (hər
ikisi Heydər Əliyev adına Hərbi
qərarlaşıblar.
Yüngül atletika yarışlarında 100 Lisey) və Səfər Tağıyev (Naxmetr məsafədə qızların mübarizə- çıvan) qalib adını qazanıblar.
Basketbol yarışlarında bütün rəsində Nərmin Mehdiyeva (Culfa),
qibləri
üzərində qələbə qazanan
Tamella Qurbanova (Naxçıvan) və
Aytən Rəhimova (Naxçıvan) finiş Culfa komandası spartakiadanın qa-

Yaşıl rəngdən sarıya incə keçidin nümunəsi olan payız fəsli özü ilə
həm də çiskin, yağış və qismən soyuq hava gətirib. Artıq ikinci ayını yaşadığımız bu fəsildə insanların qarşıdan gələn qışa hazırlıq, tədarük
işləri də sürətlənib. Şəhərimizin sakinləri illər öncə qış fəsli yaxınlaşan
zaman narahatlıq keçirir, soyuqdan necə qorunmağın yollarını axtarırdılarsa, artıq həmin xoşagəlməz hallara son qoyulub. Daha qışın boranı-çovğunu, şaxtası-qarı sakinləri qətiyyən qorxutmur, həyatın ecazkar
ritmi bu fəsildə də özünəməxsus ahəngi ilə davam edir. Çünki dövlətimizin
insan amilinə verdiyi böyük önəm nəticəsində payız-qış mövsümünə
hazırlıq tədbirləri yüksək səviyyədə həyata keçirilir, sakinlərin qış
aylarında rahat yaşayışı təmin olunur.
Artıq bir neçə aydır ki, aidiyyəti əhalinin və təsərrüfat subyektlərinin
təşkilatlar 2018-2019-cu illərin payız- elektrik enerjisinə olan tələbatının
qış mövsümünə hazırlıqla bağlı verilən ödənilməsi, eləcə də digər infratapşırıqlara uyğun olaraq üzərlərinə struktur sahələrinin qış mövsümündə
düşən vəzifəni yerinə yetirməyə ça- normal fəaliyyət göstərməsi üçün
lışırlar. Bu işlər sırasında Naxçıvan hazırlıq işlərinə xüsusi diqqət yetişəhər sakinlərinin dayanıqlı elektrik rilir, lazımi mal-material ehtiyatı
enerjisi ilə təminatı da diqqət mərkə- yaradılır.
zindədir. Qarşıda duran vəzifələrin
Məlumatda o da bildirilir ki, ötən
icrası çərçivəsində qış mövsümünü müddətdə mövsümə hazırlıqla əlamütəşəkkil başa çatdırmaq üçün elek- qədar mövcud transformator və yarımtrik stansiyalarında, yüksək və alçaq- stansiyalar texniki baxışdan keçirilib,
gərginlikli elektrik verilişi xətlərində, istismara yararsız, standartlara uyğun
müxtəlifgərginlikli transformator gəlməyən, bir çox hallarda qəzalara
yarımstansiyalarında qrafikə uyğun səbəb olan elektrik avadanlıq və xətəsaslı və cari təmir işləri aparılır.
ləri yenilənib. Şəhərin bütün əraziNaxçıvan Şəhər Elektrik Şəbə- lərində 10 və 0,4 kilovoltluq elektrik
kəsindən aldığımız məlumata görə, hava xətlərində cari və əsaslı təmir

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet
libi olub. Digər iki pillədə Naxçıvan
şəhər və Babək rayon komandaları
qərarlaşıb.
Qızlar arasında stolüstü tennis
yarışlarının qalibi Naxçıvan idmançısı Nurtac Hüseynova olub. Gültəkin Süleymanova (Şərur) və Selcan

Məmmədov (Şərur) qalib adını qazanıb. İsgəndər Quliyev (Naxçıvan)
ikinci, Yusif Yusifli (Culfa) üçüncü
olub.
Spartakiadada qızlar arasında
keçirilən həndbol üzrə yarışlarda
Şərur rayon komandası qalib gəlib.

üçüncülüklə kifayətləniblər.
9 komandanın mübarizə apardığı
“Vətənin müdafiəsinə hazıram” poliatlon çoxnövçülüyü üzrə yarışı
Naxçıvan şəhər komandası birinci
yerdə başa vurub. Digər iki pillədə
Babək və Ordubad rayon koman-

daları qərarlaşıblar.
Sonda qalib idmançılar və
komandalar mükafatlandırılıb.
Mükafatları Naxçıvan Muxtar
Respublikası Şahmat Federasiyasının sədri Seymur Talıbov,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının gənclər və idman naziri
Azad Cabbarov, təhsil naziri
Rəhman Məmmədov, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi,
general-mayor Səxavət Salmanov, Yüngül Atletika Federasiyasının sədri Rövşən MəmməHüseynova (Sədərək) isə yarışları Naxçıvan Qarnizonu tam orta mək- dov və Basketbol Federasiyasının
ikinci və üçüncü pillədə başa vu- təbinin və Naxçıvan Qızlar Lise- sədri Mahir Əliyev təqdim ediblər.
rublar. Oğlanlar arasında isə Sənan yinin komandaları isə ikinci və

işləri aparılıb, qəzalı vəziyyətdə olan
elektrik hava xətlərinin dirəkləri təmir-bərpa olunub. Qazanxanaların
elektrik qidalandırıcı xətlərinə baxışlar
keçirilib, baş verə biləcək qəza halları
zamanı enerji təchizatını təmin etmək
üçün 50, 100, 150 kilovat gücündə
üç generator saz vəziyyətə gətirilib.
Yaşayış binalarına baxışlar keçirilib,
üstüaçıq kabel və naqillərin izolyasiyası başa çatdırılıb.
İlin bütün fəsillərində əhalinin
rahatlığına xidmət edən mavi yanacağa, xüsusilə payız-qış aylarında
böyük tələbat yaranır. Təbii ki, qazın
verilişi artdıqca xətlərdə də müəyyən
nasazlıqlar ortaya çıxır. Məhz bunun
nəticəsidir ki, hər il payız fəsli yurdumuza qədəm qoyanda yolboyu
qaz xətlərini xüsusi diqqətlə yoxlayan
əməkdaşlarla qarşılaşırıq. Onlar sakinlərin sağlam yaşayışı naminə əllərindən gələni əsirgəmir, yarana biləcək nasazlıqlara qarşı qabaqlayıcı
tədbirlər görürlər. Artıq bir neçə
aydır ki, mövsümdə abonentlərin
dayanıqlı mavi yanacaqla təmin
olunması, təbii qazın fasiləsiz nəql
edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülür, mövcud xətlərdə təmir-bərpa
işləri aparılır, yeni qaz xətləri çəkilir.
Naxçıvan Şəhər Qaz İstismarı
İdarəsindən aldığımız məlumata görə,
mövsümə hazırlıqla bağlı istismarda
olan yeraltı, həmçinin yerüstü daşıyıcı
və paylayıcı qaz kəmərlərinə və onların üzərində olan siyirtmələrə, kranlara və qaztənzimləyici qurğulara,
şkaflara texniki baxış keçirilib, ortaya
çıxan nöqsanlar aradan qaldırılıb. Görülən tədbirlər çərçivəsində 28 kran
yenisi ilə əvəz edilib, 91 qaz sızması
aradan qaldırılıb. Qazın təsdiq edilmiş
texnoloji rejimlə nəql edilməsi möv-

sümə uyğun olaraq nizamlanıb. Həmçinin Naxçıvan şəhər şəbəkədaxili
qaz kəmərləri üzərində olan 112 quyunun siyirtmə və kranları yoxlanılıb,
aşkar olunmuş qaz sızması dərhal
aradan qaldırılıb, 108 quyu çöküntüdən təmizlənib.
Məlumatda qeyd olunur ki, Naxçıvan şəhər ərazisindəki mövcud obyektlərin, yaşayış və fərdi mənzillərin
girişində quraşdırılmış sərfölçən cihazların təftişi həyata keçirilib, qaz
sərfinin gündəlik tərtibi qrafikə əsasən
aparılıb, cihazlar mövsümə uyğun
tənzimlənib. Mərkəzləşdirilmiş və
fərdi qazanxanalarda qaz tənzimləyicilərinə texniki baxış keçirilib,
32 nizamlayıcı təmir olunub. Mövsümə hazırlıqla əlaqədar təbii qazdan
təhlükəsiz istifadə qaydaları ilə bağlı
əhali arasında, müəssisələrdə maarifləndirmə işləri görülüb. Həmçinin
qaz təhlükəli tədbirlərin görüldüyü
vaxt texniki təhlükəsizlik qaydalarına
əməl olunması üçün işçilər arasında

Naxçıvan şəhərindəki 5 nömrəli
tam orta məktəbin binası yaxın gələcəkdə müasir görünüşü və yüksək
tədris şəraiti ilə öz qapılarını müəllim
və şagirdlərin üzünə açacaq. Layihəyə uyğun olaraq əsas binaya bitişik əlavə iki korpus inşa olunur.
Zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən
ibarət məktəb binası 1148 şagird
yerlik olacaq. Burada 58 ümumi
sinif otağı, elektron lövhəli siniflər,
fizika, kimya, biologiya laboratoriyaları, kompüter otaqları, idman
zalı, kitabxana, hərbi kabinə və
digər otaqlar fəaliyyət göstərəcək.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Naxçıvan Şəhər İdarəsinin inşaatçılarının çalışdığı obyektdə tikinti-quruculuq işlərinə

söhbətlər aparılır. Eyni zamanda qaz
istismarı sahəsində çalışanların ixtisas
dərəcəsi və peşəkarlıq səviyyələrinin
yüksəldilməsi məqsədilə 11 nəfər
Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində təşkil olunan qaz təsərrüfatı
avadanlıqlarının istismarı və təmiri
üzrə nəzarətçi-çilingər peşəsi üzrə
kurslara cəlb olunub.
Xatırladaq ki, son illərdə doğma
şəhərimizdə yeni yaşayış binalarının
tikilməsi, mövcud tikililərin təmirbərpası sakinlərin rahat yaşayışına,
sosial rifahının yüksəlməsinə xidmət
edir. Eyni zamanda kommunikasiya
sistemlərində müasir infrastruktur
əhalinin ilin bütün fəsillərində, xüsusilə də qış aylarında keyfiyyətli
və dayanıqlı elektrik enerjisi, mavi
yanacaqla təminatına şərait yaradır.
Bununla yanaşı, xətlərdə baş verə
biləcək qəza hallarının vaxtında və
digər sahələrə ziyan vurmadan aradan
qaldırılmasına imkan verir.

bu il iyun ayının əvvəllərindən
başlanılıb. Görülən tədbirlər çərçivəsində əsas binanın və ona bitişik
bir korpusun pəncərələri asılıb, daxili kommunikasiya xətləri çəkilib.
Hazırda dam örtüyü vurulur, fasad
hissənin pəncərə kənarlarına daşlar
düzülür, içəri hissənin yer səthinə
beton qatı verilir. İkinci korpusun
zirzəmi qatında və mərtəbələrində
isə qəlib-beton və hörgü-suvaq işləri görülür.
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Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı əbədidir

Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının
95-ci ildönümü tamam olur.
Qardaş Türkiyə respublika quruluşuna
nail olmaq üçün uzun və şərəfli bir yol keçmişdir. 1919-cu ildən başlayaraq Mustafa
Kamal Atatürkün rəhbərliyi ilə qurtuluş savaşı
aparan türk ordusu ölkəni işğal etmiş düşmənə
sarsıdıcı zərbə vuraraq 1922-ci ilin avqustunda
böyük zəfər qazandı. Bu zəfərin qazanılmasında türk xalqı ilə yanaşı, Azərbaycan xalqı
da iştirak etmiş, şəhidlər vermişdir. 1923-cü
il oktyabrın 29-da isə müstəqil Türkiyə Respublikasının yaradılması bütün dünyaya
bəyan edildi.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
deyirdi: “Türkiyə Cümhuriyyətinin böyük
tarixi var. Böyük öndər, dahi Mustafa Kamal
Atatürk demokratik Türkiyənin əsasını qoymuş, böyük dövlət yaratmışdır. Sonra gələn
nəsillər onun işini davam etdirərək Türkiyəni
bütün dünyada nüfuzlu, əzəmətli bir dövlətə
çevirmişlər”.
Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Türkiyə
və Azərbaycan xalqları daim bir-birinin ya-

nında olmuşlar. Hər iki dövlətin müstəqillik
tarixi ağır və qanlı müharibələrdən keçib,
hər iki dövlətin qurucularının – ümummilli
lider Heydər Əliyevin və Mustafa Kamal
Atatürkün çox güclü siyasi iradəsi, xalqı
irəliyə aparmaq əzmi məxsus olduqları xalqı
və dövləti yaşadıb, bu gün də yaşadır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Türkiyə
və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir”,
Mustafa Kamal Atatürkün isə “Azərbaycanın
kədəri bizim kədərimiz, sevinci bizim
sevincimizdir” kəlamlarına əsaslanan
Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin ölkəmizə
rəhbərliyi dövründə yeni inkişaf mərhələsinə
qədəm qoymuşdur.
Bu gün ölkələrimiz regionda və beynəlxalq
aləmdə baş verən bütün hadisə və proseslərə
münasibətdə eyni mövqedən çıxış edirlər.
Hər iki ölkənin dövlət başçılarının qarşılıqlı
səfərləri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında
əhəmiyyətli rol oynayır. Bütün sahələrdə
əlaqələr uğurla inkişaf edir. Bakı-TbilisiCeyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz
kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti,
TANAP və TAP kimi böyük layihələr Azərbaycan və Türkiyənin dünyada söz sahibi
olmasına imkan yaradıb.
Qardaş Türkiyə Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ölkəmizin
ədalətli mövqeyini müdafiə edir, Azərbaycan

da, öz növbəsində, Türkiyənin üzləşdiyi
problemlərin həllində dəstəyini əsirgəmir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin dediyi kimi:
“Azərbaycan ilə Türkiyəni dərin tarixi
kökləri, ortaq milli-mənəvi dəyərləri ilə
bir-birinə sıx bağlı olan, xalqlarımızın
iradəsinə uyğun olaraq sarsılmaz dostluq
və qardaşlıq münasibətləri birləşdirir. Bu
möhkəm təməllər üzərində qurulmuş qarşılıqlı inam, etimad və dəstəyə əsaslanan
dövlətlərarası münasibətlərimiz bu gün
müttəfiqliyin və strateji tərəfdaşlığın ən
yüksək səviyyəsinə yüksəlmişdir”.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
işlədiyi dövrdə – 1992-ci il martın 24-də Türkiyəyə ilk rəsmi səfəri zamanı “Azərbaycana
bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında əməkdaşlıq protokolu” imzalanmışdır. Bu səfərin nəticələri
uğurlu olmuş, 1992-ci ilin 28 mayında
Sədərək-Dilucu körpüsü istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə Respublikasının yaxın bölgələri arasında əlaqələr də müxtəlif sahələrdə
uğurla inkişaf etdirilir. Xüsusilə iqtisaditicarət, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, ordu quruculuğu və digər sahələrdə əlaqələrin səviyyəsi məmnunluq doğurur. Türkiyə hökumətinin qəbul etdiyi yeni tənzimləmə qərarına

görə Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı
istehsal müəssisələrinin Türkiyəyə məhsul
ixracına güzəştlərin tətbiq olunması və muxtar
respublikaya sərbəst ticarət imkanı verilməsi
ikitərəfli münasibətlərin uğurlu inkişafının
daha bir göstəricisidir.
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri ölkələrimizin və xalqlarımızın mənafelərinə uyğun
olaraq inkişaf etdirilir, strateji tərəfdaşlığımız
daha da möhkəmlənir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbovun dediyi kimi: “AzərbaycanTürkiyə əlaqələrinin qədim tarixi vardır.
Xalqlarımız tarixin ən çətin məqamlarında
bir-birinə dəstək olmuş, soykök, milli və
ortaq dəyərlər qardaş ölkələr arasındakı
əlaqələrin əsasını təşkil etmişdir. Milli
liderlərimiz – Mustafa Kamal Atatürk və
Heydər Əliyev tərəfindən “bir millətin iki
dövləti” səviyyəsinə yüksəldilən əlaqələrimiz
bu gün ölkələrimizin strateji tərəfdaşlığı
şəraitində davam etdirilir”.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan qədim türk yurdudur

Min illərdir, türk yurdu olan bölgəmizdə Naxçıvanın yeri hər zaman
üçün başqa olmuşdur. İstər siyasi,
istərsə də mədəni baxımdan Naxçıvanın bölgəmizdəki əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilməlidir. Beşminillik
şəhər mədəniyyətinə malik olan
Naxçıvan tarixboyu bir çox mədəniyyətə ev sahibliyi etsə də, öz adətənənələrindən, dəyərlərindən və mədəniyyətindən heç nə itirmədən bu
günə gəlib çatmışdır. Nuh Peyğəmbərdən son peyğəmbərə qədər bir
çox mədəniyyətin izlərini sanki dünən olmuş kimi yaşadan Naxçıvan
sosial və mədəni dəyərlərin beşiyidir.
Bu fakt elm adamları tərəfindən
Naxçıvanda aparılan tədqiqatların
nəticəsi olaraq da təsdiq edilmişdir.
Naxçıvan strateji əhəmiyyətinə
görə də tarixboyu bir çox dövlətlərin
sahib olmaq istədikləri torpaq olmuşdur. Lakin bu torpağın qədimə
dayanan dövlətçilik tarixi vardır.
Məsələn, bu torpaqda X əsrdə Naxçıvan şahlığı, XII əsrdə Azərbaycan
Atabəylər dövləti yaranmış, XVIIIXIX əsrlərdə Naxçıvan xanlığının
mərkəzi olmuş, XX əsrin əvvəllərində Araz-Türk Respublikası burada
yaranmışdır. Sovet işğalından sonra
1924-cü ildə Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikası yaradılmışdır. Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanmasında Qars

müqaviləsinin əhəmiyyətini də xatırlatmaq yerinə düşər. Lakin Sovetlər Birliyi Türkiyə ilə türk dövlətlərinin əlaqəsini kəsmək üçün 70
il müddətində Naxçıvanı tərkibində
saxlamışdır. 1990-cı illərin əvvəllərində isə ulu öndər Heydər Əliyev
Naxçıvanı işğaldan qorumuş, Azər-

zəsindən sonra Atatürk Sovetlər
Birliyində qalan Naxçıvanı Qars
müqaviləsi ilə qarantiyə almış, xarici
ölkələrin silahlı və strateji hücumlarından qorumuşdur. Bu gün Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri
kədərimizdir” sözləri Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin “Bir millət, iki dövlət”
kəlamı ilə birləşmiş, Türkiyə və
Azərbaycan arasındakı hərbi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdəki
münasibətlər daha da güclənmişdir.
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı bir çox
ölkənin iqtisadiyyatından daha güclüdür. Sürətlə böyüyən Naxçıvan
iqtisadiyyatı işğalçı Ermənistanın
iqtisadiyyatını geridə qoymuşdur.
Ermənistan hər gün yoxsullaşır,
Naxçıvan isə istər hərbi və iqtisadi,

bütün kəndləri və şəhərləri müasirləşmiş, yaşıllaşdırma tədbirləri
görülmüş, tarixi abidələr memarlıq
quruluşu saxlanılmaqla bərpa edilmişdir. Bu gün Naxçıvanda bütün
sahələr inkişaf edir. Ölkənin əsas
ərazisindən ayrı düşməsinə baxma-

baycanın müstəqillik mübarizəsinə
buradan başlamış, Azərbaycan dövlətçilik tarixində önəmli yerə sahib
olan qərarlar qəbul etmişdir. O illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə arasında dövlət
səviyyəsində əlaqələr qurulmuşdur.
Müasir Naxçıvan beşminillik
türk tarixini yaşadan qürur duyduğumuz yeganə türk yurdudur. Ulu
öndərimiz Atatürkün də Naxçıvana
verdiyi dəyər tarixə önəmli hadisə
kimi düşmüşdür. Birinci Dünya müharibəsindən və qurtuluş mübari-

istərsə də turizm və bunun kimi
digər vacib sahələrdə inkişaf edərək
bölgəmizin və Türk dünyasının göz
bəbəyinə çevrilmişdir. Türk dünyasının önəmli liderlərindən olan
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun rəhbərliyi ilə Naxçıvanda
az vaxtda çox böyük işlər görülmüşdür. İqtisadiyyat güclənmiş, sənaye müəssisələri fəaliyyətə başlamış, turistlərin sayı artmış, mədəni
və sosial dəyərlər ön plana çıxarılmış, düzgün şəhərsalma mədəniyyəti
formalaşmış, muxtar respublikanın

yaraq, Naxçıvanda yerli istehsalın
həcmi də artmışdır. Mətbəxləri çox
zəngindir. Yeməklərinin dadına
doyum yoxdur.
Bir sözlə, Ali Məclisin Sədri
cənab Vasif Talıbovun rəhbərliyində
qədim türk yurdu Naxçıvan çoxəsrlik tarixi, mədəniyyəti və müasir
inkişafı ilə bütün dünyaya nümunə
olan muxtar qurumdur.
Keçən həftə İqdırda keçirilən
jurnalistlər cəmiyyətinin bölgə konfransından sonra Naxçıvanı ziyarət
etdik. Naxçıvanda bizə xüsusi diqqət
göstərdilər. Keçirilən görüşdən sonra

Vəzifələr icra edilir
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə İdarəsi tərəfindən bu ilin
ötən dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının istehsal müəssisələrinə 103 milyon
200 min daxili istehsal tütün məmulatlarına,
alkoqollu içkilərə və pivə məmulatlarına
tətbiq olunan aksiz markaları verilmiş, 68
ipoteka kağızının dövlət qeydiyyatı, 60 ipoteka
kağızının əlavə dövlət qeydiyyatı aparılmış
və 13 ipoteka kağızına xitam verilmişdir.
Hesabat dövründə üç açıq səhmdar cəmiyyətin
qiymətli kağızlarının ləğvi, bir cəmiyyətin
isə məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə çevrilməsi
ilə əlaqədar olaraq qiymətli kağızların döv-

riyyədən çıxarılması nəzərə alınmış və qanunauyğun şəkildə rəsmiləşdirilmişdir. Həmçinin “Naxçıvansığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhm buraxılışı idarə tərəfindən
qeydiyyata alınmışdır.
Hesabat dövründə səhmlər və səhmdar
cəmiyyətlərlə bağlı vətəndaşları narahat edən
məsələlər diqqətdə saxlanılmış, səhmlərin
alqı-satqısı, dividentlərin verilməsi, vərəsəliyin
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar daxil olmuş
müraciətlər araşdırılaraq qanunun tələbləri
çərçivəsində icra edilmişdir.

Naxçıvanın görməli yerlərini gəzdik.
Ərzincandan, Muşdan, Ərzurumdan,
Elazığdan, Vandan, Ağrıdan, Qarsdan, Ərdəhandan, Bəyburtdan, Gümüşhanədən gələn jurnalistlərin
çoxu ilk dəfə idi, Naxçıvanla tanış
olurdu. Bizimlə sərhəddə eyni dili
danışan, eyni mədəniyyətə sahib
türk yurdunun inkişafını görüb heyranlıqlarını gizlədə bilməyən jurnalistlər öz təəssüratlarını şəhərlərində nəşr olunan qəzetlərinin səhifələrinə çıxarırlar. Həmkarlarım
Naxçıvana yenidən gəlmək və daha
ətraflı gəzmək ümidi ilə ayrıldılar
bu qədim türk torpağından.
Göstərilən diqqətə görə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov cənablarına türkiyəli jurnalistlər adından dərin
minnətdarlığımızı bildiririk.
Həftə sonları Naxçıvanın təbiəti
və mədəniyyəti ilə yaxından tanış
olmağı, məlumat toplamağı, Duzdağı,
Möminə xatın türbəsini, Naxçıvanqalanı, Nuhun türbəsini, ƏshabiKəhfi görməyi hər kəsə və bütün
oxucularıma məsləhət görürəm.
Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan
qardaşlığı!
Yaşasın Naxçıvan!
Ərhan HACIQASIMOĞLU
“İğdır” qəzeti
www.igdirgazete.com

Miqrasiya proseslərinə nəzarət gücləndirilir

Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiya proseslərinə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi, o cümlədən qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması məqsədilə Dövlət
Miqrasiya Xidməti tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər ötən dövrdə də davam etdirilmişdir.
Yanvar-sentyabr ayları ərzində xidmət
tərəfindən muxtar respublika ərazisində
qanunsuz yaşayan və qeydiyyatsız olan, habelə
qanunsuz əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan
231 əcnəbi aşkarlanaraq Azərbaycan ResAzərbaycan Respublikasının Maliyyə publikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq
Bazarlarına Nəzarət Palatasının Naxçıvan barələrində müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi Ümumilikdə, ötən müddətdə Dövlət Miqrasiya

Xidmətinə 8282 müraciət daxil olmuşdur.
Müraciətlərin hər biri ayrı-ayrılıqda Azərbaycan
Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə
əsasən araşdırılmış və müvafiq qərarlar qəbul
edilmişdir. Ötən 9 ayda olduğu yer üzrə qeydiyyatla bağlı 7447 müraciət qeydə alınaraq
icrası təmin olunmuş, həmin müraciətlərdən
3008-i elektron xidmətlər portalı və elektron
poçt üzərindən qəbul edilmişdir.
Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq maarifləndirmə tədbirləri də həyata keçirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
mətbuat xidməti
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Oktyabrın 26-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyada “Dövlət
orqanlarının mətbuat xidmətlərinin
fəaliyyətlərinin təşkili” mövzusunda
seminar keçirilmişdir. Seminarda
muxtar respublikanın dövlət orqanlarının mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr üzrə 22 əməkdaşı iştirak
etmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın sədri İsmayıl Qəribli seminarı
giriş sözü ilə açaraq bildirmişdir
ki, bu il mayın 19-da Naxçıvan
Muxtar Respublikasının mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarının mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətlərinin
təşkili və qarşıda duran vəzifələrlə
bağlı keçirilmiş müşavirədə komissiyaya bir sıra tapşırıqlar verilmişdir.
Verilən tapşırıqlara uyğun olaraq
komissiya dövlət orqanlarında vakant mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi vəzifələrinə qəbulla bağlı növbədənkənar
müsabiqə elan etmiş, müsabiqənin
test mərhələsindən sonra mətbuat
və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müAMEA Naxçıvan Bölməsi və
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın
ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün növbəti interaktiv açıq
dərs keçilib.
“Böyük mütəfəkkir şair Hüseyn
Cavid” mövzusunda keçilən dərsdə
bölmənin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz
Qasımov XX əsr Azərbaycan romantizminin görkəmli nümayəndəsi,
dahi dramaturq Hüseyn Cavidin
həyat və yaradıcılığı barədə şagirdlərə ətraflı məlumat verib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Cavid həm
də siyasi fəaliyyətlə məşğul olub.
O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə Naxçıvanda yaranan ArazTürk Respublikasının nümayəndə
heyətinin tərkibində müxtəlif tədbirlərdə fəal iştirak edib.

“Dövlət orqanlarının mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətlərinin təşkili”
mövzusunda seminar keçirilmişdir

vafiq vəzifələrin iddiasında olan
namizədlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin yoxlanması üçün esse
imtahanı keçirmişdir. Həmçinin
hazırda fəaliyyət göstərən mətbuat
xidmətləri əməkdaşlarının attestasiyası aparılmışdır.
Komissiya sədri demişdir ki,
müşavirədə Ali Məclis Aparatının
aid şöbəsi ilə birlikdə dövlət orqanlarının mətbuat xidmətləri əməkdaşlarının peşə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi üçün seminarın ke-

çirilməsi də tapşırılmışdır. Bugünkü
seminarın məqsədi də kütləvi informasiya vasitələri üçün dövlət
orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı materialların elmi əsaslarla hazırlanması
qaydasını iştirakçıların diqqətinə
çatdırmaqdır.
Seminarda Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Aparatının
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsinin müdiri Ülvi Hüseynli
dövlət orqanlarının mətbuat xidmətləri əməkdaşlarının qarşısında

duran vəzifələr barədə çıxış edərək
demişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin tapşırığına uyğun olaraq muxtar respublikanın mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının mətbuat xidmətlərinin
fəaliyyətlərinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülmüş, müşavirələr keçirilmiş,
fəaliyyətin təşkili ilə bağlı yeni
vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir.
Görülən işlərin davamı olaraq bu
gün Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
ilə birlikdə mətbuat xidməti
əməkdaşları üçün seminar keçirilir.
Məqsəd ondan ibarətdir ki, mətbuat
xidmətləri ilə kütləvi informasiya
vasitələri arasındakı əlaqələr
davamlı və səmərəli qurulsun,
əməkdaşların peşəkarlığı artırılsın,
informasiya-məlumatlandırma işi
düzgün həyata keçirilsin.
Ülvi Hüseynli mətbuat xidməti
əməkdaşlarının fəaliyyətlərinin təşkili ilə bağlı qarşıda duran vəzifələrdən danışmışdır.

“Böyük mütəfəkkir şair Hüseyn Cavid”
mövzusunda interaktiv dərs

Qeyd olunub ki, hər bir əsərində
humanist ideyalarla çıxış edən
görkəmli dramaturq bütün bəşəriyyətin nicatını məhəbbətdə, sülh və
barışda görüb. Bu baxımdan ədibin
“Azər” poeması da sülhə, humanizmə, ədalətə inam və çağırışlar
ifadə edən sanballı əsərdir.
Açıq dərsdə görkəmli şairin istintaq olunması və Uzaq Sibirə sür-

gün edilməsindən danışılaraq
ölkəmizdə Cavid irsinə, faciələrlə
dolu ömür yaşayan Cavidlər ailəsinə
göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs
olunub. Qeyd edilib ki, dahi sənətkara siyasi bəraəti ümummilli lider
Heydər Əliyev qazandırıb. Cavidin
xalqımıza qaytarılması ulu öndərin
adı ilə bağlıdır.
Bildirilib ki, məhz görkəmli

dövlət xadiminin böyük qayğısı
və diqqəti nəticəsində Hüseyn Cavidin 100 illik yubileyi Azərbaycanda təntənə ilə keçirilib, cənazəsi
Uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirilərək, doğulduğu Naxçıvan torpağına tapşırılıb. Bakı və Naxçıvan
şəhərlərində ustad sənətkarın
abidələri ucaldılıb, xatirə muzeyləri yaradılıb, yubiley medalı hazır-

Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Jurnalistika və kitabxanaçılıq kafedrasının müdiri, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Şirəliyeva “Kütləvi informasiya vasitələri üçün dövlət orqanlarının fəaliyyətləri barədə materialların hazırlanması qaydası” mövzusunda çıxış
etmiş, press-reliz, çıxış, müsahibə,
hesabat, prezentasiya (təqdimat),
mətbuat konfransı, brifinq, xüsusi
informasiya bülletenlərinin hazırlanmasının qaydaları və şərtləri,
habelə ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulmasının digər vasitələri haqqında
slaydlar vasitəsilə ətraflı məlumat
vermişdir.
Sonda seminar iştirakçıları öz
fikirlərini bölüşmüş, geniş müzakirələr aparılmış və iştirakçıları maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılmışdır.
Seminara Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiyanın sədri İsmayıl
Qəribli yekun vurmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın mətbuat xidməti

lanıb, pyesləri respublika teatrlarının repertuarlarına yenidən daxil
edilib.
Ölkə başçısı cənab İlham
Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə
Hüseyn Cavidin 130 və 135 illik
yubileyləri ölkəmizdə dövlət səviyyəsində qeyd edilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun təsdiq etdiyi Tədbirlər
Planına uyğun olaraq Naxçıvanda
da Hüseyn Cavid ədəbi irsinin tədqiqi və təbliği istiqamətində mühüm
işlər görülüb.
Vurğulanıb ki, Hüseyn Cavidin
“Azər” poemasının Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
imzaladığı Sərəncamla “Oxunması
zəruri olan kitabların Siyahısı”na
daxil edilməsi böyük mütəfəkkirə
olan dövlət qayğısının davamı və
bariz nümunəsidir.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İnformasiya şöbəsi

Qarabağlar Türbə Kompleksi mədəni sərvətimizdir

Milli mədəniyyətimizin zəngin keçmişini özündə əks etdirən nümunələrdən
biri də tarixi abidələrimizdir. Tarixi abidələr yerləşdiyi ərazinin möhürü,
tarixi keçmişini təsdiq edən pasportudur. Qədim Naxçıvan da məhz çoxsaylı
abidələri ilə xalqımızın milli mədəniyyətinin yaranması və formalaşmasına
təsir edən zəngin diyardır. Bu diyarın köksündəki yüzlərlə abidə dünənimizdən
bu günümüzə uzanan yolda bu zənginliyin təqdimatçılarıdır. Elə bu yazıda
söhbət açacağımız Qarabağlar türbəsi də maddi-mədəni irsimizlə yanaşı,
həm də dövlətçilik tariximizi özündə yaşadan abidələrdəndir.
Muxtar respublikamızın tarixinə mişdir. Abidə üzərində bərpa işləri
uğurlu illərdən biri kimi yazılacaq elmi və tarixi əsaslarla aparılmışdır.
2018-ci il, həm də bu tarixi abidənin Ötən dövrdə muxtar respublika
kompleks şəkildə bərpa işlərindən rəhbərinin müvafiq sərəncamına
sonra istifadəyə verilməsi ili kimi əsasən yaradılan “Qarabağlar Türbə
xatırlanacaq. Qeyd etmək lazımdır Kompleksi” tədqiqat qrupu komki, Qarabağlar türbəsi əsrlərdir, tarixin pleksin tarixi ilə əlaqədar yeni faktvə təbiətin ağır sınaqları ilə üz-üzə lar aşkara çıxarmış, abidənin tarixi,
qalmış, abidənin bəzi hissələri uçub kitabələri, memarlıq xüsusiyyətləri,
dağılsa da, öz mövcudluğunu qoru- etnoqrafiyası, “Qarabağlar” sözünün
yub saxlamışdır.
mənşəyi və etimologiyası, türbə və
Naxçıvan Muxtar Respublikası onun ətrafındakı epiqrafik, arxeoloji
Ali Məclisi Sədrinin “Qarabağlar və tarix-memarlıq abidələri, keraTürbə Kompleksinin bərpası və təd- mikası haqqında məlumatlar topqiq olunması haqqında” 2016-cı il lamışdır. Həmin məlumatlar əsa4 iyul tarixli Sərəncamına uyğun sında türbə kompleksi və ətraf əraolaraq Kəngərli rayonunun Qara- zilərlə əlaqədar yeni elmi nəticələr
bağlar kəndindəki türk-İslam mə- əldə olunmuşdur.
dəniyyətinin nadir nümunələrindən
Onu da xatırladaq ki, Qarabağlar
olan Qarabağlar Türbə Komplek- Türbə Kompleksi qoşa minarə və
sində bərpa işləri iki il davam et- onları birləşdirən baştağ, xanəgah

və türbədən ibarətdir. Kompleksin
əsasını türbə təşkil edir. Bu türbə
qülləvarı xatirə tikintilərinə aiddir
və on iki yarımsilindrin birləşməsindən ibarətdir. Diametri 10 metrə
yaxın olan, hazırkı vəziyyətdə hündürlüyü 16 metrə çatan Qarabağlar
türbəsinin 4 baştağı vardır. Baştağlarının dördünün də baş tərəfində
müqəddəs “Qurani-Kərim”in “əlMumin” surəsindən 16-cı ayənin
son hissəsi yazılmışdır.
Türbənin memarlıq quruluşu, tikilişi zamanı tətbiq edilən dəqiq
həndəsi ölçmələr, üzərində əsrlərdir,
təbii təsirlərdən solmayan boyalı naxışlar abidənin möhtəşəmliyindən
xəbər verir. Eyni zamanda bu tikili
Naxçıvan memarlıq sənətinin, mədəniyyətimizin inkişafının da bir
göstəricisidir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri türk-İslam mədəniyyətinin nadir nümunələrindən
olan Qarabağlar Türbə Kompleksinin
istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilən tədbirdə çıxış edərək demişdir:

“Hər bir xalqın mədəniyyətinin inkişafı onun dövlətçilik tarixi ilə
bağlıdır. O xalq zəngin mədəniyyətə
sahibdir ki, onun böyük dövlətçilik
tarixi vardır. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev deyirdi: “Dünyada
böyük dövlətlər var, amma böyük
abidələr yarada bilmirlər. Çünki
abidələrin memarlıq qiyməti ilə bərabər, bizim üçün bəlkə daha da
böyük qiyməti Azərbaycanın qədim
dövlət olmasını göstərməsidir. Bu,
təkcə memarlığın zənginliyini yox,
dövlətçiliyin nə qədər zəngin olduğunu, nə qədər möhkəm olduğunu
da göstərir”.
Qeyd edək ki, bu gün türbə kompleksinə gələn ziyarətçilərin ən çox
diqqətini çəkən məqamlardan biri
də onun xanəgah hissəsində sərgilənən eksponatlardır. Burada məişətimizə aid müxtəlif əşyalar, o
cümlədən ərazidə aparılan arxeoloji
qazıntılar zamanı tapılan maddimədəniyyət nümunələri qoyulmuşdur. Eksponatlar içərisində saxsı və
mis qablar, daş dəstər və həvəng-

dəstələr, həmçinin toxuculuq nümunələri Qarabağların zəngin mədəni irsə malik yurd yeri olduğunu
göstərir. Eyni zamanda buradakı
ekspozisiyada Qarabağlar Türbə
Kompleksinin bərpadan əvvəl və
sonra çəkilmiş fotoşəkilləri, kətan
üzərində yağlı boya ilə işlənmiş
“Qarabağlar türbəsi” rəsmləri, Naxçıvanın tarixi və kompleks haqqında
məlumatları özündə əks etdirən kitablar nümayiş etdirilir.
Qarabağlar Türbə Kompleksi
Əcəmi Naxçıvani memarlıq məktəbinin davamı, görkəmli memar Əhməd Naxçıvani yaradıcılığının nümunəsi, dövlətçilik irsimiz və mədəni
sərvətimizdir. Sevindirici haldır ki,
muxtar respublikamızda ənənəvi olaraq təşkil edilən “Muzey günləri”nə
bu abidənin də adı əlavə olunub və
indi müxtəlif dövlət orqanlarının
kollektivləri ilə yanaşı, kompleksi
məktəblilər, tələbələr, həmçinin buraya yolu düşən qonaqlar da ziyarət
edirlər.
- Gülcamal TAHİROVA

Həmyerlimiz beynəlxalq simpoziumda iştirak edib
AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Məmmədov Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən “V Beynəlxalq
Uşaq və Gənclik Simpoziumu”nda iştirak edib.
Simpoziumda Azərbaycan, Almaniya, Rusiya, İran,
Pakistan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Makedoniya, Tatarıstan və Ukraynadan 70-dən çox elm adamı iştirak
edib. Beynəlxalq tədbirdə uşaq və gənclik ədəbiyyatı
sahəsində əsərlər ortaya qoyan, yazıçı, şair, rəssam,
redaktor, naşir və elm adamlarının həyat və yaradıcılıqları, əsərləri ilə bağlı elmi məruzələr dinlənilib.
2014-cü ildən bəri mütəmadi olaraq keçirilən sim-

poziumun builki əsas mövzusu “Yaşayan uşaq ədəbiyyatçıları” olaraq müəyyən edilib. Tədbirdə Elxan Məmmədov “Naxçıvanda yaşayan və uşaqlar üçün şeirlər
yazan şair: İbrahim Yusifoğlu” mövzusunda məruzə
ilə çıxış edib. Məruzə təşkilatçılar və iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Qeyd edək ki, simpoziumun keçirildiyi ərəfədə IV
Türk və İslam Dünyası Uşaq Ədəbiyyatı Təşkilat Komitəsinin yığıncağı da olub. Təşkilat Komitəsi nümayəndələrinin birgə rəyi əsasında Elxan Məmmədov
həmin komitəyə üzv qəbul edilib.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İnformasiya şöbəsi
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Zəngilanın işğalından 25 il ötür
Ölkəmizin dilbər guşələrindən biri olan Zəngilan rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalından artıq 25 il ötür. 1988-ci
ildən 1993-cü il oktyabrın 29-dək düşmənə baş əyməyən, yağı hücumlarına sinə gərən, yüzlərlə şəhid verən Zəngilan işğala məruz qalan ən
sonuncu rayonumuz oldu.
öndərin tapşırığına
əsasən Araz üzərində
qurulmuş su bəndi
bağlandı və beləliklə,
çayın suyu azaldığına
görə əhali maneəsiz
bir şəkildə İran İslam
Respublikasının ərazisinə keçə bildi. Həmin vaxt insanlara
ümid verən yaşlıların
sözləri də öz təsdiqini
Bu yurd yeri Bakı-Culfa-Naxçıvan tapmış oldu. Onlar deyirmişlər:
dəmir yolunun üzərində yerləşdiyi “Qorxmayın, Allah kərimdir, Heydər
üçün mühüm strateji əhəmiyyətə Əliyev heç vaxt öz xalqını darda
malik idi. Rayonu işğal edən ermə- qoymaz. Nəsə bir çıxış yolu tapacaq”.
nilər qədim diyarımız Naxçıvanla Həqiqətən də, belə oldu. Böyük xiana torpağımız arasında məsafəni laskar bu dəfə də xalqının köməyinə
daha da artırmış oldular. Yəni Zən- çatdı və 35 minə yaxın əhalini xilas
gilanın işğalı da Naxçıvan Muxtar etdi, dəhşətli bir soyqırımının qarşısını
Respublikasının blokadaya salınması, aldı.
onun ana torpaqla əlaqələrinin kəsilZəngilanın düşmən əlinə keçməsi istiqamətində aparılan məkrli məsindən sonra Azərbaycanın işğal
siyasətin tərkib hissəsi idi.
altında olan ərazisi 20 faizə çatdı.
Düşmən hiyləsinin baş tutmasında 1988-ci ildən başlayan və 1994-cü
AXC-Müsavat iqtidarının yarıtmaz ilə qədər davam edən erməni təcaəməlləri və onlara məxsus pərakəndə vüzü və Ermənistanın Azərbaycana
silahlı dəstələrin xəyanətkar hərə- qarşı elan olunmamış müharibəsi
kətləri də az rol oynamadı. Belə ki, nəticəsində minlərlə soydaşımız şətəxribatlar nəticəsində ermənilər hid oldu, dövlətimizə milyardlarla
1992-ci ilin dekabrında Zəngilan ra- manat ziyan vuruldu, regional infrayonunun əhatəsində olan əsas strateji struktur tamamilə dağıdıldı. Milməntəqələrimizi ələ keçirdilər. Kiçik yondan artıq soydaşımız qaçqın və
qruplarla mübarizə aparan və rayonun məcburi köçkünə çevrildi.
könüllülərindən təşkil olunmuş özüRayonun işğalı nəticəsində, təqnümüdafiə dəstələri düşmənin ağır ribi hesablamalara görə, ölkəmizə
texnika və çoxsaylı canlı qüvvəsinə həmin dövrün rəqəmləri ilə 1 milyard
qarşı mərdliklə vuruşsalar da, qüv- 390 milyon ABŞ dolları məbləğindən
vələr qeyri-bərabər olduğu üçün geri çox ziyan dəydi. Həmçinin 10 müçəkilmək məcburiyyətində qalırdılar. hüm tarixi abidə dağıdıldı. Onlar
Naxçıvanı tam blokada vəziyyətinə arasında Məmmədbəyli türbəsi (XIII
salmaqla təkləmək, onu işğal etmək əsr), Şərifan sərdabəsi (XII əsr),
arzusu ilə alışıb-yanan Ermənistanın Hacallı dairəvi bürcü (XIV əsr),
hərbi-siyasi rəhbərliyi, demək olar Yenikənd sərdabəsi (XIV əsr), Bartaz
ki, bütün hərbi gücünü bu rayonun Qız qalası (XIII əsr) və digər əhəişğalına yönəltmişdi. Hərbi təyyarələr miyyətli abidələr də var idi. Arxeoloji
belə, hücumda iştirak edir və rayonun abidələrdən ən böyüyü isə “Şəhri
mərkəzini bombalayırdılar. Ciddi Şərifan” adı ilə tanınan orta əsr şəmüqavimətə baxmayaraq, vəziyyət hərinin xarabalıqlarıdır. İndi xaradaha da çətinləşirdi. Çünki düşmən balıqları xatırladan təkcə Şəhri Şədöyüşə əlavə qüvvələr cəlb edir, təz- rifan deyil, bütün Zəngilandır...
yiqi artırırdı. Dörd gün ərzində, əsaBu ərazi həm tarixiliyi, həm də
sən, Mehri, Qafan, Gorus ərazilə- coğrafi mövqeyi, torpağı, iqlimi ilə
rindən aramsız hücuma keçməklə seçilir. Avropada birinci, dünyada
qüvvələrimizi bu istiqamətə cəlb ikinci olan Çinar meşəsi də məhz
edən ermənilər beşinci gün – ok- Zəngilanda idi. İndi düşmən baltatyabrın 27-də səhər Cəbrayıl-Qubadlı sına tab gətirə bilməyən həmin çiistiqamətindən cəbhəni yararaq ra- narları ermənilər doğrayaraq xarici
yonu mühasirəyə aldılar. Mehri is- ölkələrə satırlar. Rayon ərazisində
tiqamətində hərəkət edən düşmən 1974-cü ildə yaradılan Bəsitçay
yüksəklikləri ələ keçirib Vejnəli və Dövlət Təbiət Qoruğunun bərbad
Ağbənd kəndlərini işğal etdi. Qafan vəziyyətə salındığı barədə də
istiqamətində hərəkət edən ermənilər məlumatlar var.
Bürünlü, Şayıflı, Göyəli kəndlərini
Şükrətaz dağı, çiyin-çiyinə datutub rayon mərkəzinə gedən yola yanan Əsgülüm, Susənin zirvələrinə
çıxdılar. Qubadlının işğal olunmuş qədər uzanıb gedən dağ silsilələri,
ərazilərindən hərəkət edib Saldaş, meşələr, ormanlar qızmar yay günÇərəli, Mollalı, Qiyaslı, Ulaşlı, lərində insanların istirahət guşələri
Əbilcə, Qarakişi, Tinli, Xocahan, idi. Dağ ətəklərinin can dərmanı
Ağbis kəndləri və Ağbis yüksəklik- olan zoğalı, əzgili, qaragiləsi, bölərini ələ keçirdilər. Sığırt və Bartaz yürtkəni, narı, alçası, armudu, fınyüksəklikləri tutulduqdan sonra Zən- dığı, cəvizi əvəzsiz sərvətimiz idi.
gilan faktiki olaraq işğal edildi.
Rayonda zəngin yeraltı sərvətlər –
Döyüşlərin qızğın getdiyi bir qızıl, qara mərmər yataqları, təbaşir
vaxtda rayonun əhalisi tam mühasi- çöküntüləri, əhəng xammalı, tikinti
rədə qalmışdı. Şahidlərin dediklə- daşı və sair var.
rindən də anlaşılır ki, burada təsvir
Bu yurd yeri rayon kimi 1930-cu
edilməsi mümkün olmayan faciəvi ildə yaradılıb. Ərazisi 707 kvadratbir vəziyyət yaranmışdı: üç tərəfdə kilometr, əhalisi isə 35 mindən çox
qana susayan düşmən, qarşıda isə olub. Rayon iqtisadiyyatının əsasını
qan-qan deyən Araz çayı. Əhalinin kənd təsərrüfatı – üzümçülük, tüdüşmənin qanlı caynaqlarından xilas tünçülük və heyvandarlıq təşkil
olmağa ümidinin tükəndiyi bir vaxtda edib. İşğal olunmazdan əvvəl Zənyenə Azərbaycan xalqının ümummilli gilanda bir şəhər, bir qəsəbə və 83
lideri Heydər Əliyev fəryad edən kənd var idi. Ötən əsrin 70-ci illəinsanların köməyinə çatdı. Ulu rində ümummilli liderimizin səyi
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ilə Ağ oyuq hidrokompleksinin istifadəyə verilməsi Zəngilanın kənd
təsərrüfatına yeni nəfəs gətirdi. Bu
səbəbdən suvarılan əkin sahələri
genişləndi, məhsuldarlıq dəfələrlə
artdı. Yeni təsərrüfat sahəsi olan
üzümçülük böyük gəlir gətirməyə
başladı. Arıçılıq, balıqçılıq təsərrüfatı
yaradıldı. Tütünçülük, heyvandarlıq,
taxılçılıq yeni təməllər üzərində intensiv qaydada inkişaf etdirildi. Bütün bunlar istehsal gücü 30 min tona
çatan 2 şərab zavodunun, 1 milyon
şərti banka istehsal edən konserv
zavodunun, çörək zavodunun inşasına səbəb oldu. Rayonda 2 toxuculuq kombinatı fəaliyyətə başladı,
1 çınqıl, 2 asfalt zavodu, mərmər,
əhəng sexləri yaradıldı.
Rayon əhalisinə 200 çarpayılıq
xəstəxana və şəhər poliklinikası
xidmət göstərirdi. Eləcə də iki 50
və iki 25 çarpayılıq kənd xəstəxanaları, 46 feldşer-mama məntəqəsi,
5 kənd ambulatoriyası, 125 çarpayılıq Mincivan Dəmiryol Xəstəxanası əhalinin xidmətində idi. Rayonda, həmçinin 66 məktəb, 300
nəfər kontingenti olan texniki-peşə
məktəbi, eləcə də qiyabi orta məktəb, 28 uşaq bağçası fəaliyyət göstərirdi. Rayonun geniş mədəniyyət müəssisələri şəbəkəsi var idi:
50 kitabxana, 9 mədəniyyət evi,
39 klub, 7 səyyar avtoklub, 21 kinoqurğu, 3 tarix-diyarşünaslıq muzeyi,
4 musiqi məktəbi və sair.
“Zəngilan” toponimini araşdırdıqda maraqlı məqamlar üzə çıxır.
Belə ki, oğuz-türk boylarından biri
olan və tarixdə böyük dövlətlər yaratmış zəngi tayfalarının Azərbaycanla bağlılığı heç kəsə sirr deyil.
Adları əski mənbələrdə “sanqi” şəklində qeyd edilmiş zəngilər, əsasən,
Qərbi Azərbaycanda – İrəvan mahalı
ərazisində yaşayıblar. Zəngibasar
bölgəsi, Zəngi çayı, Zəngilər kəndi
də bu soyun adını yaşadan toponimlərdəndir. Haqqında bəhs etdiyimiz Zəngilan rayonunun adı da
bu qədim oğuz boyunun adından
götürülüb və “Zəngilan” şəklində
müasir dövrümüzə gəlib çıxıb.
Ümumilikdə, Qarabağ savaşında
Zəngilan rayonundan 235 nəfər şəhid və itkin düşüb, 127 nəfər sağlamlığını itirib. Bunlar cismani
itkilərdir. Mənəvi itkilər isə bundan
az deyil. Yurd itkisinin doğurduğu
məhrumiyyətlərdən, göynərtilərdən
indiyədək yüzlərlə soydaşımız dünyasını dəyişib.
Aparılan uğurlu daxili və xarici
siyasət, ordu quruculuğu sahəsində
əldə edilən nailiyyətlər Azərbaycan
xalqında torpaqlarımızın geri qaytarılacağına tam əminlik yaradır.
Bu ilin may ayında Şərur rayonunun
Günnüt kəndinin və 11 min hektar
ərazinin düşməndən azad edilməsi,
kənd sakinlərinin 26 illik yurd həsrətinin sona çatması zəngilanlılarda
da böyük ruh yüksəkliyi, inam yaradıb. Həmin uğurlu əməliyyatda
Qızılqaya yüksəkliyinin ələ keçirilməsi ilə ordumuz ən böyük strateji
əhəmiyyətli İrəvan-YexeqnadzorGorus-Laçın-Xankəndi avtomobil
yoluna nəzarət etməyə imkan qazanıb. Ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, biz heç vaxt
indiki vəziyyətlə barışmayacağıq,
ərazi bütövlüyümüzü istənilən yolla
bərpa edəcəyik, öz ərazilərimizi işğalçılardan təmizləyəcəyik və orada
yeni həyat yaradacağıq. Aprel döyüşləri və Günnüt zəfəri bunu bir
daha təsdiq edir.
- Rauf KƏNGƏRLİ

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 Muxtar Respublikası vanşir Salayev isə iştirakçılara yaDaxili İşlər Nazirliyinin əməkdaş- rışın qaydaları haqqında məlumat
ları arasında voleybol üzrə birinci- verib.
Birincilikdə 13 komandanın tərlik keçirilib.

Polis əməkdaşları arasında voleybol üzrə
birincilik keçirilib

Birinciliyi keçirməkdə məqsəd əməkdaşlar arasında bu idman növünü təbliğ
etmək və qarşıdakı
yarışlar üçün muxtar
respublika komandasının heyətini formalaşdırmaq olub.
Yarışın açılış mərasimində çıxış edən
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin Kadrlar
şöbəsinin rəisi, polis polkovnikleytenantı Rəşad Seyidov son illər
muxtar respublikada idman və idmançılara göstərilən diqqət və
qayğıdan danışıb. Vurğulanıb ki,
yarış polis əməkdaşlarının fiziki
hazırlıq səviyyəsini yüksəltmək
və komanda ruhunu inkişaf etdirməklə yanaşı, şəxsi heyət arasında
kollektiv mübarizə hisslərini möhkəmləndirmək məqsədilə təşkil
olunub.
Nazirliyin “İdman” Cəmiyyətinin rəisi, polis polkovniki Ca-

kibində 130-a yaxın idmançı mübarizə aparıb.
Yekun nəticəyə əsasən Şərur Rayon Polis Şöbəsinin komandası
qalib adını qazanıb.
Şahbuz Rayon Polis Şöbəsinin
komandası ikinci, Hava Nəqliyyatında Polis Şöbəsinin komandası
isə üçüncü olub.
Sonda qalib komandalar diplom
və hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.
Mükafatları Naxçıvan Muxtar
Respublikası daxili işlər naziri, general-leytenant Fazil Ələkbərov təqdim edib.
- Ceyhun MƏMMƏDOV

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi
payız-qış mövsümü üçün müxtəlif növ əşya əmlaklarının
satın alınması məqsədilə açıq tenderə dəvət edir
Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş,
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə
yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər
lot üzrə aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş
əsas şərtlər toplusunu Naxçıvan şəhəri,
Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi, bina
41 ünvanında yerləşən Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Maliyyə-təsərrüfat şöbəsindən (əlaqələndirici şəxs: Cabbarov
Murad Rasim oğlu, tel: 544-48-34) ala
bilərlər.
İştirak haqqı: 30 manat
Hesab:
AZ21NABZ12360100000000005944
VÖEN 0200312291
Bank: Mərkəzi Bank Naxçıvan Muxtar
Respublikası İdarəsi
Kodu: 502906 VÖEN:0200087741
M/H:AZ88NABZ01451700000000012944
S.W.İ.F.T: NABZAZ2C
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
1. Tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət
2. Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi
3. Tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır)
4. Tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır)

5. Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanından arayış
6. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti
7. İddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı
8. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri
9. İddiaçıların müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları
10. Digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır
(xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 26 noyabr 2018-ci il saat 1700-a
qədər, tender təklifi və bank təminatını
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 27 noyabr
2018-ci il saat 1700-a qədər Naxçıvan
şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi,
bina 41-də yerləşən Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Maliyyə-təsərrüfat şöbəsinə
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim
olunmuş zərflər açılmadan geri
qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 28 noyabr
2018-ci il tarixdə saat 1l00-da açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
Tender komissiyasi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri
vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə elan edir
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15 noyabr 2017-ci il
tarixli 5/5 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri,
dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması Qaydaları”na əsasən elanda göstərilən
vəzifəni tutmaq üçün kadr hazırlığı profilinə uyğun peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və
elmi dərəcəyə və ən azı 5 illik elmi-pedaqoji təcrübəyə malik şəxslər müsabiqədə
iştirak edə bilərlər. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər elan qəzetdə dərc edildiyi
gündən bir ay müddətində sənədlərini rektorun adına ərizə ilə birlikdə aşağıdakı
ünvana şəxsən təqdim edə və ya göndərə bilərlər.
Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 1, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Telefon: 545-32-02
Rektorluq

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Nömrəyə məsul: Mətanət Məmmədova
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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