
    Ordubad Rayon İcra Haki-
miyyətində keçirilən tədbiri ra-
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Elşad Məmmədov açıb.   
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daşınmaz Əmlak və Torpaq Mə-
sələləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Müslüm Cabbarzadə məruzə
edib. Bildirilib ki, ümummilli
 liderimiz Heydər Əliyevin ikinci
dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdı-
şından sonra digər sahələrdə ol-
duğu kimi, ölkənin aqrar sekto-
runda da islahatların keçirilməsi
üçün ciddi addımlar atılıb. Bu
məqsədlə, ilk növbədə, dünya
təcrübəsi – xüsusilə keçid dövrü
yaşamış ölkələrin təcrübəsi öy-
rənilib, ölkənin müxtəlif rayon-
larında sınaqlar keçirilib. Ulu
 öndərin fərmanı ilə 1994-cü ilin
dekabrında və 1995-ci ilin mar-
tında aqrar sektorda islahatların
keçirilməsi, kolxoz  və sovxoz-
ların islahatı üçün qanun layihə-
lərinin hazırlanması və həyata
keçirilməsi üzərində işləyən xü-
susi komissiyalar yaradılıb.
    “Torpaq islahatı haqqında”,
“Dövlət torpaq kadastrı, torpaq-
ların monitorinqi və yerquruluşu
haqqında”, “Torpaq icarəsi haq-
qında” qanunlar, Azərbaycan Res-
publikasının Torpaq Məcəlləsi
də daxil olmaqla qəbul edilmiş
52-dən çox fərman, qanun və di-
gər normativ-hüquqi aktlar res-
publikamızda torpaq islahatlarını
həyata keçirməyə əsaslı zəmin
yaradıb. Beləliklə, ümummilli
 lider Heydər Əliyevin hələ muxtar
respublikamıza rəhbərlik etdiyi
dövrdə bünövrəsini qoyduğu tor-
paq islahatları bütün ölkədə tətbiq
edilib. “Aqrar islahatların həyata
keçirilməsini təmin edən bəzi
normativ-hüquqi aktların təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 1997-ci
il 10 yanvar tarixli Fərmanından
sonra isə islahatların sürətlə həyata
keçirilməsi prosesi başlanıb.
    Qeyd olunub ki, ölkədə aqrar
islahatlar və onların mühüm tər-
kib hissəsi olan torpaq islahatları
aparılıb, kənd təsərrüfatının in-
kişafı təmin olunub, kənd tə-

sərrüfatı məhsul-
larının istehsalı
artıb, istehsalçı-
ların maddi rifah
halı yüksəlib, is-
tehsal şəraiti yax-
şılaşıb, uzun əsr-
lərdən bəri Azər-
baycan əkinçisi-
nin torpaq mül-
kiyyətçisi olmaq

arzusu reallaşıb. Torpağa mü-
nasibətdə tarixi ədalət bərpa edi-
lərək torpaqlar kəndliyə verilib
və yeni torpaq-əkinçi münasi-
bətlərinin formalaşması üçün
real şərait yaradılıb.
    Əhalinin artım tempi, əkinə-
yararlı torpaq sahələrinin məh-
dudluğu, ərzaq məhsulları ilə eti-
barlı təminatın möhkəmləndiril-
məsi zərurəti torpaq münasibət-
lərinin düzgün şəkildə tənzim-
lənməsi, torpaq ehtiyatlarının
dövlət idarəetməsi mexanizminin
mütəmadi olaraq təkmilləşdiril-
məsini tələb edir. İmzalanmış fər-
man və sərəncamların, qəbul
olunmuş dövlət proqramlarının
icrası aqrar istehsalın inkişafında
yeni mərhələ olmaqla yanaşı, bu
sahənin inkişafında əvəzsiz rola
malik olan torpaqdan düzgün və
səmərəli istifadəni də günün tə-
ləbinə çevirib.
    Vurğulanıb ki, muxtar respub-
likada mülkiyyət hüquqlarının
tənzimlənməsində vahid idarəçi-
liyi təmin etmək məqsədilə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2015-ci il 19
may tarixli Sərəncamı ilə Naxçı-
van Muxtar Respublikasının Da-
şınmaz Əmlak və Torpaq Məsə-
lələri üzrə Dövlət Komitəsi ya-
radılıb, 2015-ci il 16 iyul tarixli
Fərmanı ilə “Hüquqların dövlət
qeydiyyatı haqqında daşınmaz
əmlakın dövlət reyestrindən Çı-
xarış”ın və “Torpaq sahəsinin
planı və ölçüsü”nün təsviri təsdiq
edilib.
    Qeyd olunub ki, torpaq mül-
kiyyətçiləri, istifadəçiləri və ica-
rəçiləri torpaq sahələrinin özba-
şına tutulması, torpaq sahələrində
qanunsuz tikinti aparılması, tor-
paqların kateqoriyalarının qanun-
vericiliyə riayət edilmədən də-
yişdirilməsi, istehsalat və məişət
tullantıları, kimyəvi və radioaktiv
maddələrlə, habelə çirkab suları
ilə çirkləndirilməsi, torpağın və-
ziyyətinə zərərli təsir göstərən
obyektlərin layihələşdirilməsi, ti-
kilməsi və istismara verilməsi,
mülkiyyətdə istifadə olunan tor-
paqların hüdudlarının, mərz ni-

şanlarının məhv edilməsi, tor-
paqların dövlət uçotundan, qey-
diyyatından gizlədilməsi, kəmiy-
yət və keyfiyyətinə dair məlu-
matların təhrif edilməsi kimi hə-
rəkətlərdən çəkinməlidirlər. Və-
təndaşlar bilməlidirlər ki, qeyd
olunan əməllərin törədilməsi tor-
paqlardan qanuni istifadə, ona
sahiblik və onun barəsində sə-
rəncam vermənin qaydalarını po-
zur, torpaqların təyinatının dəyişil -
məsinə və qanunvericilikdə müəy-
yən edilmiş qaydada məsuliyyətə
səbəb olur.
    Tədbirdə komitənin Yerquru-
luşu, torpaq ehtiyatlarından isti-
fadə və geodeziya, xəritəçəkmə
işləri sektorunun müdiri Oqtay
Məmmədovun “Torpaqlardan qa-
nunsuz istifadə hallarının aradan
qaldırılması və mühafizəsi”, Da-
şınmaz əmlakın inventarlaşdırıl-
masına və qiymətləndirilməsinə
nəzarət sektorunun müdiri  Məcid
Abdullayevin “Daşınmaz əmlakın
kadastrı və qeydiyyatı ilə bağlı
qanunvericiliyin tələbləri” möv-
zularında çıxışları olub. Bildirilib
ki, Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsinə əsasən, da-
şınmaz əmlaka sahiblik və istifadə
hüququ onun barəsində əqdin no-
tariat qaydasında təsdiq edildiyi
andan (məhkəmə qərarı və ya
digər qanuni qüvvəyə malik olan
və barəsində şikayət verilə bil-
məyən qərar əsasında yaranan
hüquq istisna olmaqla) əmələ gə-
lir. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət
hüququ isə onun verilməsinin
daşınmaz əmlakın dövlət reyes-
trində qeydə alındığı andan əldə
edənə keçir. Daşınmaz əmlakın
dövlət reyestrində qeydiyyata
alınmamış daşınmaz əmlak ba-
rəsində müqavilələrin notariat
qaydasında təsdiqlənməsinə yol
verilmir və bu cür əmlak barə-
sində bağlanmış müqavilələr eti-
barsız sayılır. Daşınmaz əmlaka
mülkiyyət və digər əşya hüquq-
larının əmələ gəlməsi və başqa-
sına keçməsi qeydiyyat orqanı
tərəfindən verilən dövlət reyes-
trindən çıxarışla rəsmiləşdirilir. 
    Sonda tədbir iştirakçılarını
maraqlandıran suallar cavablan-
dırılıb, onlara Naxçıvan Muxtar
Respublikası Daşınmaz Əmlak
və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Komitəsinin hazırladığı bukletlər
paylanılıb.
    Onu da qeyd edək ki, analoji
tədbir bundan əvvəl Babək ra-
yonunda keçirilib. Növbəti təd-
bir isə Şahbuz rayonunda təşkil
ediləcəkdir.

“Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, torpaqlardan səmərəli istifadə
və mühafizəsinin gücləndirilməsi” mövzusunda tədbir keçirilib

    Əhalinin mənzil şəraitinin yaxşı-
laşdırılması sahəsində həyata keçirilən
tədbirlər üç mərhələdə aparılır. İlk
növbədə, qayğıya ehtiyacı olan və-
təndaşlar mənzil və fərdi yaşayış evləri
ilə təmin olunur. İkinci mərhələdə
mövcud yaşayış binaları yenidən qu-
rularaq sakinlərin istifadəsinə verilir.
Üçüncü mərhələdə isə qəzalı vəziy-
yətdə olan yaşayış binaları sökülərək
yerində daha müasir yaşayış binaları
tikilir. Həyata keçirilən bu tədbirlər
dövlətimizin vətəndaşlara göstərdiyi
qayğının parlaq ifadəsidir. Qeyd edək
ki, muxtar respublikada əhalinin mən-
zil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində atılan addımlar gənc ai-
lələrin də yeni mənzillərlə təmin olun-
masına imkan verib. Əgər gənc ailə-
lərin bir qismi fərdi ev inşa etməyi
seçirsə, digər bir hissəsi isə hazır
mənzil almağa üstünlük verir. Muxtar
respublikada gənclərin mənzilə olan
tələbatının ödənilməsi məqsədilə Nax-
çıvan şəhərinin Əziz Əliyev küçəsində
yeni yaşayış kompleksinin – “Gənclər
şəhərciyi”nin tikilməsi bu istiqamətdə
həyata keçirilən ən böyük layihələrdən
biridir.
     “Gənclər şəhərciyi” yaşayış kom-
pleksinin ümumi ərazisi 23 min 109
kvadratmetrdir. Ərazidə ikisi 9 mərtəbəli,
ikisi 11 mərtəbəli, ikisi isə 13 mərtəbəli
olmaqla, 6 bina yerləşir. Yeni yaşayış
kompleksindəki 4 binada mənzillər iki
və üçotaqlı, 13 mərtəbəli binalarda isə
bir, iki, üç və dördotaqlıdır. Ümumilikdə,
binalarda 506 mənzil vardır. Şəhərciyin
kommunal-məişət şəraiti və sosial in-
frastrukturu ən müasir tələblər səviyyə-
sində qurulub. Hazırda şəhərcikdə yer-
ləşən 4 binada yaşayış mövcuddur, iki
binada isə son tamamlama işləri görülür
və artıq bir neçə gündür yeni mənzil

alan ailələrin bura köçməsinə başlanılıb. 
  Naxçıvan şəhərinin “İstiqlal” kü-

çəsindəki 99 nömrəli, 36 mənzilli bi-
nanın yenidən qurulması isə artıq başa
çatdırılıb. “Dizayn” Məhdud Məsuliy-
yətli Cəmiyyətinin inşaatçıları tərəfin-
dən yenidən qurulan binada ilkin olaraq
qəzalı vəziyyətdə olan eyvanlar və
sonradan artırılan hissələr sökülüb,
sonrakı mərhələdə bina beton sütunlarla
möhkəmləndirilib, dam örtüyü, pən-
cərələr dəyişdirilib, bina arxaya doğru
3 metrlik məsafədə artırılıb ki, bu da
sakinlərin mənzil sahəsinin genişlən-
məsinə şərait yaradıb. Binanın su-ka-
nalizasiya, qaz və elektrik xətləri tama -
milə yenilənib. Həmin küçədə yerləşən
111 nömrəli yaşayış binasında da ye-
nidənqurma işlərinə başlanılıb. Hazırda
binada söküntü işləri aparılır.
    Naxçıvan şəhərinin Atabəylər mə-
həlləsində isə 3 nömrəli yaşayış bi-
nasının yenidən qurulması başa çat-
dırılıb. “Cahan İnşaat” Məhdud Mə-
suliyyətli Cəmiyyətinin inşaatçıları
tərəfindən yenidən qurulan binada
dam örtüyü, pəncərələr dəyişdirilib,
zirzəmi hissə əsaslı şəkildə təmir olu-
nub, kommunikasiya xətləri yenilənib.
Hazırda burada son tamamlama işləri
aparılır.
    Həmin məhəllədə yerləşən 2 nöm-
rəli 5 mərtəbəli yaşayış binasının da
əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına
başlanılıb.
    Qeyd edək ki, əhalinin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması sa-
həsində həyata keçirilən tədbirlər Nax-
çıvan şəhərinin simasına gözəl me-
marlıq nümunələri bəxş etməklə ya-
naşı, həm də dövlətimiz tərəfindən
insan amilinə göstərilən qayğı kimi
qiymətləndirilir. 

Xəbərlər şöbəsi

Əhalinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində görülən işlər davam etdirilir

    Naxçıvan şəhərində hər il genişmiqyaslı tikinti-quruculuq işlərinin aparılması,
abadlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsi muxtar respublika paytaxtının simasını
xeyli dərəcədə dəyişdirib. Həyata keçirilən bu tədbirlər qədim şəhərin gözəlliyini
artırmaqla yanaşı, insanların rahat şəraitdə yaşamasına və işləməsinə, asudə
vaxtlarının səmərəli keçirilməsinə zəmin yaradıb. Görülən işlər çərçivəsində
əhalinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması xüsusi diqqət mərkəzində
saxlanılan sahələrdəndir. Son illərdə Naxçıvan şəhərində onlarla yaşayış
binası tikilərək və ya  yenidən qurularaq istifadəyə verilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 7-də Bakının Nəsimi ra-
yonundakı şəhid Abdulla Rəhimov adına 247 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmir və yeni-
dənqurma işlərindən sonrakı vəziyyəti ilə tanış olub.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov məktəbdə həyata keçirilən
əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə bağlı dövlətimizin başçısına məlumat verib. 

Məktəbdə təmir işləri ən yüksək standartlar səviyyəsində icra olunub. Ümumi ərazisi
15600 kvadratmetr olan 700 şagird yerlik məktəbdə tədris birnövbəli olmaqla Azərbaycan və
rus dillərində aparılır. Məktəbdə şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə 67 müəllim məşğul olur.

Diqqətə çatdırılıb ki, yeni dərs ili münasibətilə birinci sinif şagirdlərinə məktəbli çantası və
digər dərs ləvazimatları da hədiyyə ediləcək. Məktəbdə bədii ədəbiyyat və eləcə də müxtəlif
dərs vəsaitləri hesabına zəngin kitabxana yaradılıb. Bütün sinif otaqları, fənn kabinələri, labo-
ratoriyalar, idman və akt zalları, yeməkxana yüksək standartlar səviyyəsində təmir edilib.

Dövlətimizin başçısı ayrı-ayrı sinif otaqlarını gəzib, fənn kabinələri və idman zalında
yaradılan şəraitlə tanış olub.

Prezident İlham Əliyev yeni dərs ilində kollektivə uğurlar arzulayıb.

Rəsmi xronika

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır
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    Tədqiqatçılara görə, Aşağı Uzun -
oba, Yuxarı Uzunoba, Mahmudoba
kimi kəndlərin adının formalaşma-
sında məhz bu amil əhəmiyyətli
rol oynayıb. Şahbuz rayonunun Ki-
çikoba kəndi də bu sırada istisna
deyil. XX əsrin ortalarında salınan
və ətraf kəndlərdən bura köçürülən
əhalinin məskunlaşdığı yerə “Ye-
nikənd” adı verilib, sonradan isə
bu ad Kiçikoba ilə əvəzlənib. Mə-
nası, adından da göründüyü kimi,
“kiçik oba”, “kiçik kənd” deməkdir.
Rayon mərkəzinə yaxın məsafədə
yerləşən Kiçikoba kəndi Daylaqlı
kənd inzibati ərazi dairəsində yer-
ləşir. Ötən il Daylaqlıda genişhəcmli
tikinti-quruculuq, abadlıq tədbirləri
həyata keçirilib. Cari ildə isə Kiçik -
oba kəndinə bu quruculuq tədbir-
lərindən pay düşüb. Avqustun 29-da
kənddə yeni sosial obyektlərin qa-
pıları kənd sakinlərinin üzünə açılıb.
Cəmi bir neçə ay bundan əvvəl
tipik kənd mənzərəsini özündə əks
etdirən Kiçikoba indi müasir yaşayış
məntəqəsinə çevrilib. Belə ki, Ki-
çikoba-Daylaqlı kənd yolunun is-
tifadəyə verilməsi sakinlərin hər
iki kəndə rahat gediş-gəlişini təmin
edib. Ümumilikdə, kənddaxili 4150

metr uzunluğunda yol genişləndi-
rilərək asfalt örtük salınıb. Kəndin
yuxarı hissəsində yerləşən yeni bi-
nalar isə əraziyə xüsusi gözəllik
verir. Yaraşıqlı ikimərtəbəli kənd
mərkəzinin binasında müxtəlif döv-
lət qurumlarında çalışanlar üçün
rahat iş şəraiti yaradılıb. Mərkəzdə
4 mindən çox kitab fonduna malik
kitabxana, baytarlıq məntəqəsi, in-
zibati ərazi dairəsi üzrə nümayən-
dəlik, klub, iclas zalı və feldşer-
mama məntəqəsi yerləşir. Feldşer-
mama məntəqəsi üçün 4 otaq ayrılıb
və məntəqə lazımi avadanlıqlarla
təmin olunub. Xidmət mərkəzinin
binası isə birmərtəbəlidir. Üç nəfərin
işlə təmin olunduğu mərkəzdə bər-
bərxana, ət satışı yeri, ərzaq və sə-
naye malları mağazaları fəaliyyət
göstərir. Yeni obyektlərin ətrafı
abadlaşdırılıb, gülkarlıqlar salınıb,
ağaclar əkilib.
    Qeyd edək ki, hazırda Kiçikoba
kəndinin 225 nəfər sakini var. Kənd
əhalisinin əsas məşğuliyyəti hey-
vandarlıq və əkinçilikdir. Arıçılıq
da son illərdə maraq göstərilən sa-
hələrdəndir. Kəndin suvarma və iç-
məli su ilə təmin edilməsi burada
sakinlərin rahatlığı ilə yanaşı, onların

müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarını
əkib-becərmələrinə də imkan verir.
Əhalinin sosial rifahının yaxşılaş-
dırılmasının nəticəsidir ki, hazırda
kənddə 4 fərdi mənzil tikilir. Kəndin
müasir yaşayış məntəqəsinə çevril-
məsi burada yaşayan insanların hər
birinin sevincinə səbəb olub. Bunu
onlarla etdiyimiz söhbətdən də hiss
etmək çətin deyildi. Kənd sakini
Hökumə Nəcəfovanın dediklərindən: 
    – Bu yurd yerinin insanları hər
zaman vətənpərvərliyi, dövlətçili-
yimizə sədaqətləri ilə seçiliblər.
1993-cü ildə Murovdağda şəhid ol-
muş həmkəndlimiz Cavid Səfər -
ovun keçdiyi döyüş yolu indi kən-
dimizin gəncləri üçün bir nümunədir.
Sevinirik, eyni zamanda qürur hissi
keçiririk ki, vətəndaşlarımızın hər
biri dövlətimiz üçün qiymətlidir.
Əgər bu gün rayonumuzun bütün
kəndlərində sakinlərin rahat yaşayışı
üçün hərtərəfli şərait yaradılırsa,
məişət problemlərimiz öz həllini
tapırsa, ən əsası kəndli öz torpağına
günü-gündən daha çox bağlanırsa,
bunun üçün dövlətimizə minnətdar
olmalıyıq.
    – Kiçikoba kəndi rayon mərkəzinə
yaxın olsa da, bu kəndin problemləri

sovet dövründə o qədər də diqqət
mərkəzində olmayıb, – bu sözləri
isə kənd sakini Kamran Bağırov de-
yir. Həmsöhbətimiz bildirir ki, o
dövrdə də, indi də əhalinin əsas
məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı olub.
İndi torpağı əkib-becərmək daha
asan və qazanclıdır: – Torpağı əkmək
üçün, ilk növbədə, su lazımdır, ikinci
yerdə isə texniki imkanlar. Şükürlər
olsun ki, indi kəndli üçün bunların
hər ikisi var. Əgər zəhmət çəksən,
bəhrəsini də görərsən. 
    Kənddaxili yolları göstərən kənd
sakini sözünə davam edir:  – Kiçik -
oba kəndi heç vaxt belə abad, gözəl
olmayıb. Yollardan isə heç danış-
mağına dəyməzdi. Ancaq indi kəndin
bütün daxili yolları abadlaşdırılıb,
əhalinin rahatlığı təmin edilib. Ötən
il Daylaqlı kəndində üçmərtəbəli
məktəb binası, kənd və xidmət mər-
kəzləri tikilib istifadəyə verildi.
Kənddə əhaliyə müxtəlif xidmətlərin
göstərilməsi üçün hərtərəfli şərait
yaradıldı. Ancaq buna baxmayaraq,
Daylaqlı kəndinin yaxınlığında yer-
ləşən Kiçik obada da bu il yeni sosial
obyektlər tikildi. Artıq kiçik obalılar
öz kəndlərində yerləşən kənd mər-
kəzinə üz tutmaqla onlar üçün ya-
radılmış hərtərəfli şəraitdən istifadə
edə bilirlər. Bu fakt onun göstərici-
sidir ki, dövlətimiz vətəndaşlarımıza,
xüsusilə kənddə yaşayan sakinlərə
nə qədər böyük önəm verir, onların
qayğısına qalır. Buna görə də döv-
lətimizə minnətdarıq. Çalışacağıq
ki, yaradılanları, bizə əmanət edilən
bu gözəlliyi qoruyub saxlayaq. 
    Digər kənd sakini Ayna Qasım -
ova uzun illər dövlət qurumlarında
çalışmasına baxmayaraq, kənd hə-
yatına hər zaman bağlı olub. Kənddə
görülən işləri yüksək qiymətləndirən

bu ağbirçək qadın dövlətimizə min-
nətdarlıq etməyi də unutmur.
    Şahsuvar Novruzov heyvandar-
lıqla məşğul olur. Əsasən, iribuy-
nuzlu mal-qara saxlayan müsahi-
bimiz deyir ki, bu kənddə yaşamaq
heç zaman belə rahat olmayıb. Çətin
günlərimiz çox olub. Təsəvvür edin
ki, burada adicə ərzaq mağazası
belə, olmayıb. Ehtiyacımız olan ər-
zaqlar üçün çox zaman rayon mər-
kəzinə üz tutmuşuq və ya qonşu
Şahbuzkəndə getmişik. Ancaq bu
da, bildiyiniz kimi, əlavə vaxt itkisi
idi. Yeni xidmət mərkəzinin yara-
dılması bir çox zəruri ehtiyacları-
mızın ödənilməsinə imkan verir.
Bu işdə zəhməti olanlara öz min-
nətdarlığımızı bildiririk.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Şahbuz rayo-
nunun Kiçikoba kəndində yeni qu-
ruculuq obyektlərinin istifadəyə ve-
rilməsi münasibətilə keçirilən təd-
birdə deyib: “Kiçikoba kəndində
aparılan quruculuq işləri və yara-
dılan şərait bir kəndin timsalında
müasir Azərbaycan kəndinin in-
kişafını göstərir. Kənddə həyata
keçirilən tədbirlər imkan verəcəkdir
ki, sakinlər ölkəmizin inkişafına
öz töhfələrini versinlər. Bunun
üçün təsərrüfatlar genişləndiril-
məli, torpaqlar əkilməli, bol məhsul
istehsal olunmalı, məskunlaşma
artmalı, uşaqlar yaxşı təhsil almalı,
tikilənlər, qurulanlar qorunub sax-
lanılmalı, kəndin abadlığı daha
da artırılmalıdır”. 
    Bəli, Kiçikoba kəndində həyata
keçirilən tədbirlər bu yurd yerinin
hərtərəfli inkişafında yeni mərhə-
lənin başlanğıcını qoyub. İnanırıq
ki, bu başlanğıc torpağına bağlı
kiçikobalıların gələcək fəaliyyətlə-
rində yeni yollar açacaq, onları
müstəqil Azərbaycanın inkişafı na-
minə daha böyük uğurlar qazan-
mağa sövq edəcəkdir.  

- Səbuhi HƏSƏNOV

Kiçikoba müasir yaşayış məntəqəsinə çevrilib
Kənd sakinləri görülən işlər üçün minnətdarlıq edirlər

      “Oba” toponimi dilimizdə geniş ya-
yılmış ifadələrdəndir. Keçmiş zaman-
lardan bu günümüzədək yerli əhalinin,
daha doğrusu, elatın yay və qış fəsillə-
rində müvəqqəti yerləşdiyi əraziləri
insanlarımız belə adlandırıb. Ancaq
hər ərazi də oba adlandırılmayıb. Oba-
nı, necə deyərlər, oba edən ətrafda su
mənbələrinin olması, ərazinin heyvan-
darlıq, əkinçilik üçün əlverişliliyi və
digər amillərdir. Obalar, adətən, mü-
vəqqəti məskən yeri kimi qəbul edilsə
də, belə ərazilərin sonradan daimi ya-
şayış məntəqəsinə çevrilməsi faktlarına
da muxtar respublikamızda az rast
gəlinməyib. Ən əsası bu kimi yerlərin
kəndlərə çevrilməsi prosesində oba to-
ponimi də qorunub saxlanılıb. 

    Ağac əkib böyütmək səbir və sə-
riştə tələb edir. Ağaclara, yaşıllığa
qarşı laqeyd olmayan hər kəs bilir
ki, bir ağacın ərsəyə gətirilməsi, ona
qulluq nə qədər diqqət tələb edir.
Ancaq düşünürəm ki, bu həm də
bir inanc işidir. Çünki xalq arasında
min illərdən gələn bir inam var ki,
məhz yaşıllıqlar içərisində ömür sü-
rənlər təkcə uzunömürlü deyil, həm
də səbirli, ətrafındakılarla dost və
mehriban insanlardır. Bəlkə, hamının
sevdiyi yaşıl rəngin bir qadağa sim-
volu olma ması da buradan yaranan
bir məntiqdir? Amma, hər halda, nə
qədər sirlərlə dolu olsa da, kökləri
torpağın dərin qatlarına işləmiş, qol-
budaqları ilə onu yaradana doğru
boy atmış hər bir ağac Yer üzündə
canlı həyatın bəzəyi, insanın ilham
qaynağıdır. Müqəddəs kitabımız
“Qurani-Kərim”də ağacla əlaqəli
ayələrdə də bu təbiət möcüzəsinin
gözəl bir İlahi hədiyyəsi olduğu
göstərilir. Bu mənada, “İbrahim”
surəsinin 24-cü ayəsindəki “Allahın
necə məsəl çəkdiyini görmürsənmi?
Gözəl söz (la ilahə illəllah) kökü
yerdə möhkəm olan, budaqları isə
göyə yüksələn gözəl bir ağac kimi-
dir” sözlər yaşıllıqların gözəlliyini
görə bilmək, ağacların, əslində, dil-
siz-ağızsız, köməksiz bir canlı deyil,
bəlkə də, insana ən yaxın bir sirdaş
olduğunu bir daha göstərən İlahi
kəlmədir. Doğrudan da, cəmiyyətdə
gözəl söz kimi insanın ehtiyacı ol-
duğu başqa bir mənəvi qida yoxdur. 
    Ağaclar bizə nə verir? Onların
insan həyatı üçün əhəmiyyəti nədir?
Şübhəsiz, insanın istehsal-təsərrüfat

fəaliyyəti ilə bərabər, sırf ekoloji
əhəmiyyəti baxımından ağacların
bizə nə verdiyi haqda danışmaqla
bitməz. Amma bəzən geniş bir ya-
şıllıq qədər çox deyil, yayın qızma-
rında ikicə nəfərin kölgəsinə sığınıb
rahatlana biləcəyi bircə ağacı necə
arzuladığımızı yada saldığımızda,
onların, əslində, təmənnasız bir dost
olduğunu görürük. Görürük ki, ağac-
lar öz təbiəti etibarilə ən zərərsiz
canlı, insana yüz faiz itaət edən,
lazım gəldiyində heç bir yerə get-
mədən onun gəlişini aylar, illərlə
səbirlə gözləyən vəfalı yoldaşdırlar.
Ona görə də hələ məktəb illərindən
uşaqlara öyrədilən “ağacları qoruyun,
onları sevin” məsləhətlərinə həyatın
sonrakı illərində böyüyüb, kamil
düşüncə sahibi olacaq hər bir insana
dünyanın sirlərini, onun yaranışını
başa düşməyə kömək edən açar söz-
lər kimi yanaşmaq lazımdır. 
    Ağaclar da insan kimidir. Fəlsə-
fi-sosioloji baxımdan yanaşdıqda,
yüz minlərlə hektar sahədə bir-birinə
sarınmış meşə ağaclarını və ya har-
dasa kəskin iqlimə və sərt küləklərə
qarşı köməksiz qalan bir ağacı gör-
dükdə güzgünün o biri tərəfi kimi
cəmiyyətin real mənzərəsi göz önün-
də canlanır. Fikirləşirsən ki, doğru-
danmı cəmiyyətdə milyonlarla in-
sanın bir arada yaşaya bilməsi və
ya kiminsə bu cəmiyyətdən ayrı dü-
şüb təkbaşına iztirab çəkməsi Allahın
qismətidir? Bəlkə, o tək ağacın da
bir günahı var, bağışlanmasını göz-
ləyir? Bəlkə, onun da sevgiyə, şəfqətə
ehtiyacı var? Amma o heç danışa,
dərdini deyə bilmirsə, bunu görüb

hiss edən, bəzən kömək əlini uzadan,
bəzən də etinasız yanaşanın yalnızca
insan olduğunu hamılıqca bilirik. 
    Planetdə milyardlarla insan var-
dırsa, bəlkə, o qədər sayda da ağac
vardır. Ömründə heç olmasa bircə
dənə ağac əkib ərsəyə gətirmiş hər
kəs ən azından onun üzərinə düşən
vəzifələrdən birini yerinə yetirmiş
kimi dünyasını rahat dəyişəcək, haq-
qa qovuşacaq. Çünki ağac əkib, ona
qulluq etmək də Allah yolunda bir
ibadət, ən savab əməllərdəndir. 
     Ağac sevdası bir yurd sevgisidir.
Dədə-babadan özünə yurd-yuva salan
hər bir kəs həyətinin ölçüsünə görə
heç olmasa bir neçə ağac əkər, ona
övladı qədər qulluq edər. Əkər ki,
uşaqlar meyvəsindən yesin, kölgə-
sində oynasınlar. Bilir ki, bu dünyadan
köçdüyündə özü ilə aparmayacağı
bu ağaclara görə hamı ona rəhmət
oxuyacaq. Təkcə bunu qazanmaq
ona bəsdir. Çoxları özündən sonra
hamının onu xatırlamasını istəyir.

Yol çəkməyi, körpü salmağı, su çək-
dirməyi, kiməsə əl tutmağı, ad çı-
xarmağı arzulayır. Nəsə etməyə çalışır.
Hərənin bir qisməti var. Hamı uzun
illər xatırlanacaq bir əsər, yaxud se-
vilərək oxunacaq bir kitab müəllifi
olmaya da bilər. Amma sən demə,
sadəcə, bir bağban olmaq kifayətdir
ki, onun haqqında nəvə, nəticə və
kötücələri uzun illər sonra danışsınlar.
Budur əbədiyyət! İndi bildim ki,
uşaqkən müdrik bağbanlar, onların
xeyirxah əməlləri haqqındakı nağıllar
niyə belə şirin gələrdi. Amma indi
görürük ki, bu xeyirxah əməl sahib-
lərinin işləri, sadəcə, yuxugətirən  bir
qış nağılı deyilmiş. Bu işlər zəhmət
tələb edən, səhərin sübhündə hamıdan
erkən qalxıb ağaclarına su vermək
üçün tələsən səksən yaşlı babanın
cəfası qədər inadlı bir iş imiş. 
    Dünyada dağlar, düzənliklər qədər
yaşıllıqlar da qeyri-bərabər paylanıb.
Bizdə də belədir. Məsləhətinə şükür.
Amma Uca Yaradan insana bir ağac

əkməsi, boya-başa çatdırması üçün
ağıl və dərrakə, kifayət qədər ömür
bəxş edib. Buna da min şükür. Bir
qalır, oturub düşünmək. Düşünmə-
liyik ki, biz bu torpaqda nəfəs alıb
yaşayırıqsa, burada xoşbəxtiksə, öv-
lad, yurd-yuva sahibiyiksə, yaşadı-
ğımız torpağa sahib çıxmalı, onu
gözəlləşdirməliyik. Bunun üçün ağ-
lımızı, gücümüzü sərf edib Vətəni-
mizin hər yerini cənnət etməyə ça-
lışmalıyıq. Qoy təkcə indi deyil,
yüz ildən sonra da bu torpaqda ya-
şayacaq insanlar xatırlayıb desinlər
ki, bir zamanlar bu bağların, bu
yaşıl lıq zolaqlarının yerində quru
çöllər var idi. Yaşıllıqsız, susuz səh-
rada yaşayanların təbiət sevgisi ol-
madığı kimi, insana sevgisi də az,
tam əksinə, aqressiyası daha çox
olur, – deyirlər. Odur ki, bu gün
əkilmiş milyonlarla ağaca qulluq
edən naxçıvanlılar təkcə torpaqda
suyu saxlayıb sərt iqlimi yumşaldan
və yurdumuzu gözəlləşdirən ağaclara
qulluq etmirlər. Əgər bu gün bu tor-
paqda hamı bir-birini səbirlə dinlə-
yirsə, hamı öz işində, ticarətində
dürüstlük, əməlində vicdanlı olmaq
nümunəsi göstərirsə və burada uşaq-
dan böyüyə hər kəsin ürəyində Və-
tənə sevgi hissləri qaynayırsa, bu,
bəlkə də, kimsənin ağlına gəlmədiyi
sirli bir qüvvənin bizə töhfəsidir.
Amma bu, sehr deyil, gerçəkdir. Biz
bunu bütün cəmiyyətcə qazanmışıq
və bununla da fəxr edirik. Bu gün
yaşadığımız coğrafiyada, yaxın xa-
ricdə müxtəlif təhlükələrin baş alıb
getdiyi, radikal qüvvələrin, sözün
əsl mənasında, insan qanına susadığı
bir dövrdə Naxçıvanda formalaşmış
bu ali dəyərlərin sirri isə hələ uzun
illər sonra hamının maraqla qulaq
asacağı təbiətə, yaşıllıqlara qayğı
hekayəsindədir. Çünki yaşıllığa qayğı
həm də insana qayğıdır. 

- Əli CABBAROV

Müasirləşən kəndlərimiz

     Son 200 ildə dünyadakı mövcud
meşə ehtiyatları  müxtəlif səbəblərdən
2 dəfə azalıb.

Naxçıvanda isə: 
    • 1995-ci ildən bəri həyata ke-
çirilən ekoloji tədbirlər nəticəsində
yaşıllıqlarla örtülü sahə 0,6 faizdən
12 faizə qədər artıb;
    • bu dövrdə 14 min hektardan
çox sahədə yaşıllaşdırma tədbirləri
həyata keçirilib; 

    • yaşıllaşdırma tədbirləri, əsasən,
kənd təsərrüfatı əkinləri üçün ya-
rarsız olan ərazilərdə aparılıb;
    • min hektardan çox ərazidə
meyvə bağları salınıb;

• 2016-cı ilin ötən dövründə  təkcə
Naxçıvan şəhərində 300 ədəd meşə,
14 min 370 ədəd müxtəlif meyvə,
700 ədəd həmişəyaşıl ağac, 18 min
400 ədəd müxtəlif gül kolları və de-
korativ bitkilər əkilib.

Yaşıllıqlar humanist dəyərlərin formalaşmasına böyük təsir göstərir
    İnsan yaradılmışların ən alisidir. Yer üzündə Ulu Tanrının qüd-
rətindən yaranmış bütün maddi nemətlər də onun üçündür. Bəhrəsini
torpaqdan alan insanın həyatının mənası isə onun xoşbəxtliyində,
özündən başqa digərləri üçün də faydalı olmasındadır. Bu mənada,
Yer üzündəki canlıların yaşaya bilməsi üçün hökm edilmiş yaşıllıqlara
qulluq edilməsi və yeni yaşıllıqların salınması insana məxsus ən
qədim şüurlu fəaliyyət növü olub, bu gün də aqil insanları düşündürən
əsas məsələlərdəndir. 

Yaşıl guşə



3

    Naxçıvan Tibb Kollecində ixti-
saslı tibb işçilərinin hazırlanması
muxtar respublikanın səhiyyə ocaq-
larının kadr təminatının ödənilməsi
məqsədi daşıyır.

    Burada Mamalıq işi, Müalicə işi,
Tibb bacısının işi, Əczaçılıq işi, Or-
topedik stomatologiya olmaqla, 27
qrupda orta ixtisaslı kadrlar hazırlanır.
Tələbələr  müasir tibbi avadanlıqlarla
təchiz olunmuş xəstəxanalarda prak-
tiki vərdişlərə yiyələnirlər.
    Kollecdə müxtəlif fənlər üzrə 8
kabinə, 6 elektron lövhəli otaq,
4550 kitab fonduna malik kitab-
xana, akt zalı, idman zalı, 3 labo-
ratoriya, 2 kompüter otağı fəaliyyət
göstərir. Yaradılmış şəraitdən sə-
mərəli istifadə etməklə ixtisaslı
kadr təminatına nail olmaq üçün
hazırda ardıcıl tədbirlər həyata ke-
çirilir. Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Səhiyyə Nazirliyi ilə Türkiyə
Respublikasının tanınmış klinika
və ali məktəbləri arasında qarşılıqlı
əməkdaşlıq əlaqələrinə uyğun ola-
raq Naxçıvan Tibb Kollecinin müx-
təlif ixtisaslar üzrə tələbə və müəl-
lim heyəti bu il avqust ayında Tür-

kiyə Respublikası Ərzurum Atatürk
Universitetinin xəstəxanasında təc-
rübə kursu keçib.
    4 həkim və 20 tələbədən ibarət
heyət Atatürk Universitetinin araş-

dırma xəstəxanasının endokrinoloji,
ginekoloji, dəri-zöhrəvi, genetika,
cərrahi, pediatriya, təcili tibbi yardım
üzrə bölmələrində olub. Tələbələr
xəstəxananın tibb bacıları ilə birlikdə
müxtəlif manipulyasiyaların aparıl-
masında, sarğıların qoyulmasında,
digər tibbi proseslərdə iştirak edib,
qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi apa-
rıblar. Onlar plastik və qeysəriyyə
əməliyyatlarını izləyib, doğuş pala-
talarında, genetik laboratoriyada iş
prosesi ilə tanış olub, müasir tibbi
avadanlıq və cihazların istifadə qay-
dalarını, yeni müayinə-müalicə üsul-
larını mənimsəyiblər.
    Sağlıq bilimləri fakültəsinin de-
kanlığı tərəfindən həkimlərə və tə-
ləbələrə sertifikat verilib. Heyət
kursu başa vuraraq Naxçıvana  qa-
yıdıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Naxçıvan Tibb Kollecinin tələbələri Türkiyədə 
təcrübə kursu keçiblər

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi əhalinin sağ-
lamlığının qorunması və tibbi xid-
mətin səviyyəsinin yüksəldilməsi
istiqamətində fəaliyyətini avqust
ayında da davam etdirib, səhiyyə
sisteminin yenidən qurulması və
müasir standartlara uyğunlaşdırıl-
ması, ixtisaslı kadrların hazırlan-
ması, yoluxucu xəstəliklərin pro-
filaktikası, ilkin səhiyyə xidmətinin
yeni tələblərə uyğunlaşdırılması
həmişəki kimi diqqət mərkəzində
saxlanılıb.
    Muxtar respublikada aparılan
genişmiqyaslı quruculuq işləri çər-
çivəsində ötən ay Şahbuz rayonu-
nun Kiçikoba kəndində feldşer-
mama məntəqəsi əhalinin istifa-
dəsinə verilib.
    Azərbaycan Respublikası Sə-
hiyyə Nazirliyi İnnovasiya və Təc-
hizat Mərkəzindən dializ edilən
xroniki böyrək çatışmazlığı olan
xəstələr üçün dializ materialları
və dərman preparatları, Azərbaycan
Respublikası Milli Onkologiya
Mərkəzindən Naxçıvan Muxtar
Respublikası Onkoloji Mərkəzinə
kimyəvi terapiya aparmaq üçün

dərman preparatları gətirilib.
    Bəhs olunan dövrdə ölkəmizin
paytaxtında fəaliyyət göstərən yük-
səkixtisaslı həkim briqadalarının
muxtar respublikamıza gətirilməsi
və aztəminatlı ailələrdən olan xəstə -
lərin başqa ünvanlara üz tutmadan
müayinə və cərrahi əməliyyatla-
rının təşkili davam etdirilib. Azər-
baycan Səhiyyə Nazirliyi Mərkəzi
Neftçilər Xəstəxanasının Ürək və
damar xəstəlikləri şöbəsinin 5 nə-
fərdən ibarət heyəti Naxçıvan Di-
aqnostika-Müalicə Mərkəzinin
Kardiocərrahiyyə şöbəsi ilə birgə
5 nəfərdə açıq ürək əməliyyatı,
16 nəfərdə müayinələr, Bakı şə-
hərində tibbi fəaliyyət göstərən
endokrinoloq Rövşən Həsənov
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəs-
təxanasında endokrinoloji xəstəliyi
olan 60 nəfərdə müayinələr və
müalicələr aparıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Onkoloji Mərkəzin həkimləri tə-
rəfindən mədəniyyət işçiləri ara-
sında 22 qadında süd vəzinin müa-
yinəsi həyata keçirilib, 3 nəfərdə
patologiya aşkar olunaraq Onkoloji
Mərkəzə dəvət edilib. 

    Avqust ayında 50-55 yaşlı əha-
linin 4 min 209 nəfəri müayinə
olunub, 262 nəfər dispanser qey-
diyyata götürülüb.
    Müasir tibbi avadanlıq, cihaz
və aparatlar, laboratoriya ilə təchiz
olunan həkim briqadalarının yerlərə
gedişi qrafik əsasında tənzimlənib,
müayinələrin kütləviliyinə nail
olunub. Ordubad, Şahbuz və Culfa
rayonlarının ərazisindəki obalarda
heyvandarlar və onların ailələrinin
kütləvi tibbi müayinəsi aparılıb.
Obalarda 168 nəfər tibbi müayi-
nələrdən keçirilib.
    Muxtar respublika ərazisində
yoluxucu xəstəliklərə görə epi-
demioloji vəziyyət sabit olub, xü-
susi təhlükəli infeksiyalar qeydə
alınmayıb. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi ay ərzində 15
nəfəri Bakı şəhər Şağan qəsəbə-
sində fəaliyyət göstərən Əlillərin
Müalicə Pansionatına, 39 nəfəri
Mərdəkan qəsəbəsində fəaliyyət
göstərən Müharibə və Əmək Ve-
teranları Pansionatına, 33 nəfəri
müxtəlif xəstəxanalara müalicəyə
göndərib.

Avqust ayında tibbi xidmətin əhatə dairəsi genişlənib

    Əgər tarix olmayıbsa, mədəniy-
yətin formalaşmasından, mədəniyyət
olmayıbsa, tarixin əhəmiyyətindən
danışmaq mümkünsüzdür. Buna görə
də tarix və mədəniyyət bir-biri ilə
sıx əlaqəlidir. Qürurverici haldır ki,
bu gün Naxçıvanın keçmişindən
bəhs edərkən tarixçilər bu diyarı
ilkin yaşayış məskəni olmaqla yanaşı,
həm də 5000 illik şəhər mədəniy-
yətinin formalaşdırıldığı və inkişaf
etdirildiyi ərazi olaraq dəyərləndi-
rirlər. Bu dəyərləndirməyə əsas verən
amillər isə tarixin bütün dövrlərində
burada yaradılmış zəngin mədəniyyət
və memarlıq abidələridir. Belə abi-
dələrdən biri də bu gün Naxçıvanın
özünəməxsus ənənələrinin və də-
yərlərinin təbliğində əhəmiyyətli rol
oynayan Naxçıvanqaladır. Aparılan
tədqiqatlar göstərir ki, Naxçıvanqala
təkcə qalatipli memarlıq abidəsi ol-
mayıb, eyni zamanda bu tarixi əra-
zidə formalaşmış ilkin şəhər mədə-
niyyətinin bir elementidir. 
    Nахçıvаn şəhəri ərazisindəki Nax-
çıvanqala ХVII əsrin оrtаlаrınаdək
müdаfiə istеhkаmı kimi mövcud
оlub. Naxçıvan şəhərinin 1827-ci
ilə aid planında Naxçıvanqalanın
sxematik təsvirinə əsasən, qala iki
hissədən – kiçik qala (Narınqala)
və böyük qaladan ibarətdir. Narın-
qalanın cənub-qərbində 300 nəfərin
qoruna biləcəyi yeraltı sığınacaq-
mağara var. Onun havalandırılması
və işıqlandırılması üçün yuxarıdan
oyuq açılıb. Mağaradan qalanın şər-
qinə tərəf gedən gizli yol, çox güman
ki, qaladan, təxminən, 2 kilometr
aralı məsafədə axan Naxçıvançaya
çıxır. Narınqalanın altından keçən
kəhrizin iki quyusu qalanın içərisində
yerləşir. Bu kəhrizlər qalanın həm
dinc vaxtlarda, həm də mühasirə
zamanı su ilə təmin olunması üçün
şərait yaradıb. Arxeoloq-alim Vəli
Baxşəliyevin yazdığına görə, şəhərin
böyük qala hissəsində küp qəbirlərin
tapılması burada Antik dövrdə də
həyatın olduğunu göstərir. Qalanın
müasir dövrədək saxlanmış divarları

orta əsrlərə aiddir. Qala divarları
daş qarışıq möhrədən inşa edilib,
yarımdairəvi bürclərlə möhkəmlən-
dirilib. 1983-1991-ci illərdə qalanın
ərazisində aparılan tədqiqatlar zamanı
zəngin arxeoloji materiallar, xüsusilə
saxsı qab fraqmentləri, daş gürzlər
aşkar olunub. Tarixçilər belə daş
gürzlərdən Tunc dövründə eramızdan
əvvəl III-II minilliklərdə duz mə-
dənlərində istifadə olunduğunu bil-
dirirlər. Qalanı sonralar Naxçıvanda
olmuş fransız səyyahlar Şarden və
Frehanq da əsərlərində xatırladırlar.
Qeyd edək ki, tarixi abidələrə gös-
tərilən dövlət qayğısından Naxçı-
vanqalaya da xeyli pay düşüb. 2010-cu
ildə Naxçıvanqalanın bərpasına baş-
lanıb, tarixi ərazidə yenidənqurma
işləri aparılıb, qalanın əvvəlki gör-
kəmi özünə qaytarılıb. Naxçıvanın
qədim tarixi-mədəni irsinin müha-
fizəsini təmin etmək məqsədilə
2013-cü ildə burada “Naxçıvanqala”
Tarix-Memarlıq Muzey Komplek-
sinin yaradılması barədə qərar qəbul
edilib. Kompleksin ətrafında və da-
xilində geniş abadlıq-quruculuq
işləri aparılıb, işıqlandırma sistemi
quraşdırılıb və yaşıllıq zolaqları sa-
lınıb. Kompleksdə yaradılmış muzey
isə tarixi eksponatları ilə diqqətçə-
kicidir. Belə ki, burada eramızdan
əvvəl V min illiyə aid təsərrüfat
küpü, eramızdan əvvəl V-III minil-
liyə aid müxtəlif məişət əşyaları,
Son Tunc və Erkən Dəmir dövrlərinə

aid keramika məmulatları, mis alət-
lər, qəbirüstü abidələr, silahlar,
zirehli geyimlər,  XIX əsrə aid milli
geyimlər nümayiş olunur. 2014-cü
il aprelin 7-də Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən
“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq
Muzey Kompleksi bu gün muxtar
respublikanın mədəni həyatında əhə-
miyyətli rola malikdir.
    Qeyd edək ki, “Naxçıvanqala”
Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi
Şərqin qədim mədəniyyət və ticarət
mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan
şəhərində yaradılmış iki muzey kom-
pleksindən biridir. Kompleksin şəhər
əhalisinin və qonaqların istifadəsinə
verilməsindən sonra hər il bu tari-
xi-memarlıq abidəsi ilə tanış olmağa
xeyli insan gəlir. Muxtar respubli-
kamıza gələn hər kəs Naxçıvanqa-
lanın möhtəşəmliyinə heyran qalır,
keçmişin xatirələrini özündə yaşadan
bu abidəni qədim diyarın zəngin

mədəni irsə bağlılığı ilə əlaqələndirir.
Əgər “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-
Memarlıq, Möminə xatın və Açıq
Səma Altında Muzey Kompleksinə
üz tutanlar burada orta əsr Şərq me-
marlığının incisi sayılan Möminə
xatın türbəsi, Naxçıvan xanlarına
məxsus Xan sarayı ilə tanış olurlarsa,
Naxçıvanqalaya gələnlər Naxçıvanın
daha qədim dövrlərini əks etdirən
mədəniyyəti ilə təmasda olur, dün-
yanın ən unikal ünvanlarından biri
– bəşəriyyətin “ikinci atası” sayılan
Nuh Peyğəmbərin qəbirüstü abidəsini
görmək imkanı əldə edirlər. Son

dövrlərdə isə bu muzey kompleksinə
turistləri daha çox cəlb etmək üçün
əhəmiyyətli addımlar atılıb, burada
ictimai iaşə bölmələri yaradılıb, əl
işləri mağazaları fəaliyyətə başlayıb.
Ən əhəmiyyətlisi isə “Naxçıvanqala”
Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi
indi muxtar respublikada keçirilən
müxtəlif festivalların, mədəni təd-
birlərin dəyişməz ünvanına çevrilib.
Məsələn, cari il mayın 5-də burada
ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 93-cü ildönümünə
həsr olunmuş “Yaradıcı əllər” festi-
valı keçirilib. Festivalda muxtar res-
publikanın ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinin tələbə və müəllim-
ləri, ümumtəhsil məktəblərinin şa-
girdləri, sahibkarlar, müxtəlif idarə
və təşkilatların, ictimaiyyətin nü-
mayəndələri iştirak ediblər, həmçinin
tədbirdə istedadlı şəxslər, sənətkarlar,
muxtar respublikada fəaliyyət gös-
tərən iaşə obyektləri tərəfindən hazır -
lanıb nümayiş etdirilən əl işlərinin

– dekorativ-tətbiqi sənət, tikmə, to-
xuma nümunələrinin, rəsm əsərlə-
rinin, xalçaların, milli yeməklərin,
şirniyyatların, şərbətlərin sərgi-satışı
təşkil edilib, müxtəlif nominasiyalar
üzrə müsabiqə keçirilib. 
    Mayın 27-də isə bu ilin ən mühüm
mədəni tədbirlərindən biri hesab
edilən Göycə festivalı Naxçıvanqa-
lanı  yenidən diqqət mərkəzinə gə-
tirib. Muxtar respublikada ilk dəfə
təşkil olunan bu tədbirdə göycə ye-
tişdirənlər arasında müsabiqə təşkil
edilib, qaliblərə hədiyyələr təqdim
olunub.
   Avqustun 1-də “Yay tətili uşaq-

ların gözü ilə” devizi altında keçirilən
festival isə məktəblilərlə yanaşı, va-
lideynlərin də yaddaşında silinməz
izlər buraxıb. Əsasən, məktəbdən-
kənar tərbiyə müəssisələri üzvlərinin
iştirak etdiyi festivalda şagirdlərin
əl işləri nümayiş etdirilib, qalib mək-
təblilər müxtəlif nominasiyalar üzrə
mükafatlandırılıblar. 
    Avqustun 30-da “Naxçıvanqala”
Tarix-Memarlıq Muzey Komplek-
sində Çörək festivalı keçirilib. Nax-
çıvanın qədim əkinçilik mədəniy-
yətinin əsasında formalaşan, zəngin
mətbəximizin əsas nemətlərindən
biri hesab olunan milli çörək növ-

lərimizin təbliği keçirilən tədbirin
əhəmiyyətini daha da artırıb. Nax-
çıvanın, ümumilikdə isə Azərbay-
canın milli çörək növlərinin son il-
lərdə mənfur ermənilər tərəfindən
özününküləşdirilərək təbliğ olunması
belə festivalların daha geniş mə-
kanlarda keçirilməsi zərurətini ortaya
qoyur. 
    Bu cür festival və tədbirlərin ke-
çirilməsi Naxçıvanın özünəməxsus
adət-ənənələrinin, dəyərlərinin ya-
şadılması və təbliği üçün yeni im-
kanlar açır. “Naxçıvanqala” Tarix-
Memarlıq Muzey Kompleksinin get-
dikcə daha çox müxtəlif mədəni
tədbirlərin keçirildiyi mərkəz kimi
tanınması həm də mütəmadi olaraq
bu ünvana yolu düşənlərin sayının
artmasına imkan verir. Beləliklə, bir
zamanlar Naxçıvanı yadelli hücum-
larından qoruyan Naxçıvanqala bu
gün Naxçıvanın müasir mədəniy-
yətinin qoruyucusuna çevrilib.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Naxçıvanı yadelli hücumlarından qoruyan Naxçıvanqala
bu gün mədəni-kütləvi tədbirlərin ünvanına çevrilib

Naxçıvan qalaları

      Naxçıvan qədimlərdən bəri tarix
və mədəniyyətin vəhdətinə şahidlik
edib. Bunun əsas səbəbi odur ki, bu
diyar ilkin yaşayış məskəni kimi ulu
əcdadlarımızın daimi yaşadığı, fəa-
liyyət göstərdiyi, beləliklə, yaşayış
məskəni kimi formalaşan bir ərazi
olub. Yəni tarix məhz əcdadlarımızın
əli ilə yazılıb bu torpaqda. Digər
tərəfdən dünyanın hansı ərazisi olur-
sa-olsun, əgər həmin yer bəşəriyyətin
ilk insanları üçün yaşayış məskəni
kimi qəbul olunubsa, demək ki, qə-
dim mədəniyyətin də izlərini bu cür
ərazilərdə axtarmaq lazımdır. 
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Hərracda qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri
təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Hərraca çıxarılan əmlakların ilkin satış
qiymətinin 5% məbləğində beh Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsində Naxçıvan
Muxtar Respublikası Sahibkarlığa Kömək Fondunun AZ61NABZ12380900000000202944, “Azərbaycan
Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Naxçıvan Muxtar Respublikası baş idarəsinin
AZ03NABZ01350100000000005944, “Kapital Bank” ASC Şərur rayon filialında olan
AZ60AIIB32051019443360201133 və “Naxçıvanbank” ASC-nin AZ18NABZ01350100000000090944
nömrəli hesabına 22 sentyabr 2016-cı il tarixinədək ödənilməlidir. 

Hərraclarda iştiraka görə hərrac iştirakçılarından qa nunvericilikdə müəyyən edilmiş iştirak haqqı
Auk sion Mərkəzinin Maliyyə Nazirliyindəki №AZ 21 NABZ12360100000000005944 nömrəli hesabına
köçürülür.

Sifarişlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində (Naxçıvan şəhəri, Atatürk 42) qəbul
olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən auksionda iştirak etmək arzusunda olan hüquqi və fiziki
şəxslər satışa çıxarılan müəssisənin sənədləri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində
tanış ola bilərlər.

Auksionda iştirak etmək üçün komissiyaya aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:
– Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi tərəfindən təsdiq edilmiş formada sifariş
– ödəniləcək behin qəbzi 
– hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surəti 
– fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Hərrac 26 sentyabr 2016-cı il tarixdə, saat 1100-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion

Mərkəzində keçiriləcək.

    Gənclər və İdman Na-
zirliyi ilə yanaşı, muxtar
respublikada idmanın in-
kişafına öz töhfəsini ve-
rən qurumlar federasiya-
lardır. Federasiyalar il ər-
zində plana uyğun olaraq
təşkil etdikləri yarışlarda,
turnirlərdə idmançıların
təcrübələrini artırmaqla
yanaşı, onları ölkə daxili
və beynəlxalq turnirlərə
hazırlayırlar. 
    Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında sevilən idman növlərindən
biri də voleyboldur. Bu idman növünün
inkişaf etdirilməsi üçün muxtar respubli-
kada böyük işlər görülüb, zallar tikilib
istifadəyə verilib və Voleybol Federasiyası
yaradılıb. Bəs federasiya yaradılan şəraitə
cavab olaraq bu ilin ötən dövründə hansı
işləri görüb? Əvvəlcə qeyd edək ki, bu
federasiyanın keçirdiyi tədbirlər yalnız
Naxçıvanın əhatə dairəsində olub: ölkə-
daxili və beynəlxalq turnirlərdə çıxışlar
və uğurlar olmayıb. Təbii ki, bu da Gənclər
və İdman Nazirliyinin səyi nəticəsində
olub. Belə ki, federasiya keçirdiyi bütün
yarışları, turnirləri nazirliklə birgə təşkil
edib və respublika dərəcəli hakimlər Nax-
çıvana dəvət olunub. Ümumiyyətlə, cari
ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublika
daxilində 6 yarış, yoldaşlıq görüşləri ke-
çirilib ki, burada da 250-yə yaxın voley-
bolçu qüvvəsini sınayıb. 
    İndi əminliklə deyə bilərik ki, federasiya
elə bir böyük çatışmazlıqlarla qarşılaş-
mayıb: baza var, idmançı yetişdirmək
üçün şərait yaradılıb. Belə olduğu halda
Voleybol Federasiyasını yalnız bir məsələ
düşündürməlidir: bu növü muxtar res-
publikada yüksək səviyyədə təbliğ etmək,
voleybolun kütləvi hal almasına nail
olmaq. Çünki böyük nailiyyətlərə imza
atması üçün voleybolçulara geniş imkanlar
yaradılıb. Hazırda voleybolçular məşqlərini
yeni idman bazalarında, məktəb zallarında
keçirə bilərlər. 
    Burada ortaya bəzi suallar çıxır. Fede-
rasiyanın uğurlar qazanması üçün muxtar
respublika rəhbəri tərəfindən şərait yara-

dılıb, nazirlik isə federasiyanın idmançıları
üçün məşq zalları ayırıb. Bəs Voleybol
Federasiyası bundan necə istifadə edir?
Sualımızı federasiyanın sədr müavini
Aydın Mirzəyev belə cavablandırdı:
“Hazır da federasiyamızın nəzdində iki
klub – “Naxçıvan-1” və “Naxçıvan-2”
klubları fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı,
yığma komandanı da formalaşdırmışıq
və həftədə 2 dəfə 2 saat olmaqla İlham
Əliyev adına Olimpiya-İdman Komplek-
sində məşqlərimiz olur”. 
    Həftə ərzində 2 saat məşqin kifayət
edib-etməməsini soruşduqda Aydın Mir-
zəyevin cavabı belə oldu: “Həm vaxt,
həm də zal baxımından məşqlər həftədə
2 dəfə olur. Muxtar respublikanın ra-
yonlarında isə məşqlər həftədə 3 dəfədir.
Yalnız Sədərək rayonunda hər gün məşq-
lər aparılır. Rayonlarımızda federasiya
məktəblərin zallarından istifadə edir,
onlar da məşq etmək üçün bizə şərait
yaradırlar. Qaldı uşaq voleybolunun in-
kişafına, idman məktəblərinin nəzdində
voleybol bölmələri fəaliyyət göstərir. Biz
də federasiya olaraq həmin məktəblərdəki
istedadlı uşaqları seçib klublarımıza dəvət
edirik”.
    Sonda federasiyanın sədr müavini
2016-cı ilin ilk 7 ayında muxtar respubli-
kadan kənarda keçirilən yarışlara dəvət
məktubu aldıqlarını və bu yarışlarda iştirak
etmədiklərini bildirdi.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

İki saatlıq məşqlər davam edir

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında uşaq, yeniyetmə və gəncləri idmana cəlb
etmək üçün mütəmadi olaraq yarışlar, turnirlər təşkil edilir. Eyni zamanda yeni
idman bölmələri açılır ki, bura da müraciət edənlərin sayı gündən-günə artmaqdadır.
Bədii gimnastika, stolüstü tennis, ağır atletika kimi bölmələr hazırda ən çox uğura
imza atan bölmələrdir.
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2016-cı ildə açıq hərraca çıxarılacaq əmlaklar haqqında məlumat

Sıra 
№-si Hərraca çıxarılacaq əmlak Əmlakın

hüquqi 
ünvanı

Əmlakın
ilkin satış
qiyməti
(manat)

İlkin satış 
qiymətinin 

5% həcmində 
hesablanmış

behin məbləği
(manat)

1.
2 mərtəbəli, 10 otaqlı, 465,6 kv.m yaşayış, 13,75
kv.m qeyri-yaşayış, 188,05 kv.m köməkçi sahə-
dən ibarət fərdi yaşayış evi və fərdi yaşayış evi-
nin tərkibində yerləşən “Tomat pastası və sous
istehsalı və qablaşdırılması” üçün nəzərdə tutu-
lan avadanlıqlar dəsti

Babək rayonu, 
Şəkərabad

kəndi
350.000 17.500

2. 100000,0 kv.m torpaq sahəsində yerləşən 100,0
kv.m ümumi, 89,0 kv.m əsas, 11,0 kv.m köməkçi
sahədən ibarət qeyri-yaşayış binası (Qızılxallı
forel balıqçılıq təsərrüfatı)

Kəngərli rayonu,
Qarabağlar 

kəndi
120.000 6.000

3. 1,0 hektar torpaq sahəsində yerləşən 246,0 kv.m
ümumi, 171,5 kv.m əsas, 74,5 kv.m köməkçi sa-
hədən ibarət 1 mərtəbəli qeyri-yaşayış binası
(Qızılxallı forel balıqçılıq təsərrüfatı)

Kəngərli rayonu,
Qarabağlar 

kəndi 
40.000 2.000

4. 0,0721kv.m torpaq sahəsində yerləşən 1 mərtə-
bəli, 3 otaqlı, 94,0 kv.m yaşayış, 104,72 kv.m
qeyri-yaşayış, 66,77 kv.m köməkçi sahədən iba-
rət fərdi yaşayış evi

Şərur rayonu,
Mahmudkənd

15.000 750

5. Qara rəngli “Hyundai Santa Fe” markalı, “Univer-
sal” tipli, 2009-cu il buraxılışlı, mühərrik nöm-
rəsi G6EA8A248267, şassi nömrəsi
KMHSH81DP9U441267 olan avtomobil

DYP 10.292 514.6

6. 0,2967 hektar torpaq sahəsində yerləşən 1 mər-
təbəli, 2 otaqlı, 46,00 kv.m yaşayış, 40,80 kv.m
qeyri-yaşayış, 40,80 kv.m köməkçi sahədən iba-
rət fərdi yaşayış evi

Babək rayonu,
Zeynəddin

kəndi
7525.77 376.29

    ...Saniyələr, dəqiqələr, saatlar.
Vaxtın dəqiq bilinməsi hər kəs üçün
çox vacibdir. İnsanların dəqiq vaxtı
bilməsində, saatların qüsursuz işlə-
məsində saatsazların rolu böyükdür.
Naxçıvanda da saatların, necə de-
yərlər, dərdindən, sərindən anlayan
saatsazlar çox olub. Təkcə Naxçıvan
şəhərində bu sənətlə məşğul olan
onlarla sənətkar fəaliyyət göstərib.
Ancaq indi belə sənətkarlar barmaqla
sayılacaq qədər azdır. Onlardan biri
də şəhərimizin Xətai küçəsindəki
Mərkəzi bazarın yanında, kiçik bir
dükanda bu sənəti yaşadan, 40 ildən
artıq bir müddətdə “yorulmuş” sa-
atları yenidən “həyata qaytaran”
İlyas Əliyevdir. Hər peşə kimi saat-
sazlıq sənətinin də özünəməxsus in-

cəlikləri var. 61 yaşlı saatsaz həvəs
göstərdiyi bu sənətə 1974-cü ildən
könül verib. Əvvəllər bu iş ona çətin
gəlib, ancaq zaman keçdikcə, bu
sahədə təcrübəsi artdıqca saatların
dilini də yaxşıca öyrənib, onları
düzəl tmək onun üçün asan olub.
Onun dediklərindən:
    – 1972-1973-cü illərdə mexaniki
saatları daha mükəmməl öyrənmək
üçün Bakıda, 1984-cü ildə isə elek-
tron saatlar üzrə təcrübə qazanmaq
məqsədilə Moskvanın Penza şəhə-
rində olmuşam. Belə demək müm-
künsə, bu şəhərlərin bir sənətkar
kimi yetişməyimdə böyük rolu olub.
Hər iki növ saatları düzəldə bilirəm.
Ancaq mexaniki saatlarla məşğul
olmaq mənə daha maraqlı gəlir. Bu

saatlar üzərində işləyəndə
mən özümü əsl zərgər kimi
hiss edirəm. Zarafat deyil,

bir saatın içində onlarla detal
var və sənin hər bir detal haq-

qında, onun funksiyası barədə
mükəmməl məlumatın olmalıdır.
Elə etməlisən ki, bu detallar arasında
tarazlıq, ahəng pozulmasın. Hər bir
detal nəzərdə tutulandan nə sürətli
işləməlidir, nə də yavaş. 
    İlyas usta onu da deyir ki, günü-
müzdə saatların təmirinə maraq aza-
lıb. İndi saatda bir balaca nasazlıq
olan kimi atırlar bir kənara və gedib
ucuz qiymətə yeni bir saat alırlar.
Təbii ki, belə qiymətə satılan saatların
keyfiyyəti də olmur, qısa zamanda
sıradan çıxır. Ancaq əvvəllər belə
olmayıb. Yaşlı və orta nəslin nüma-
yəndələri mənimlə razılaşar ki, saat
bu nəslin nümayəndələri üçün za-
manı, vaxtı-vədəni öyrənmək üçün
vasitədən daha çox, bir yoldaş, əvəz -
olunmaz aksesuar olub. Başqa sözlə,
saat sahibinə, sahibi isə saata bən-
zəyib. Sahibinin qolunda saat da-
yandıqda bunun günahını həmin
adam qolundakı saatda yox, özünün
həmin saata qarşı soyuq münasibə-
tində görüb. Və elə həmin dəqiqə

saat ustanın masasına qoyulub, təmir
edilib, yenidən işə salınıb. Saatlarla
bağlı xalq arasında bir sıra inanclar
da olub. Məsələn, belə düşünürdülər
ki, bir evin, bir ailənin başçısı dün-
yasını dəyişibsə, həmin evin divardan
asılan saatı da elə həmin zaman kə-
siyində dayanır. Deyə bilmərəm bu
nə dərəcədə həqiqətə uyğundur ya
yox, ancaq mənim hər zaman saatlarla
onların sahibləri arasında bir əlaqə,
bağ olduğuna dair inancım olub. Bə-
zən bir nəfər təmir etmək üçün saat
gətirib, saatın çox baxımsız olduğunu
görəndə düşünmüşəm ki, onun sa-
hibinin də hansısa bir çətinliyi, prob-
lemi var. Onun da həyatında bu
saatın mexanizmi kimi geriyə qal-
malar, önə qaçmalar var. İstər-istəməz
gördüyüm işdən ayrılıb bircə dəqi-
qəliyinə də olsa, sahibi ilə maraqla-
nıram, görürəm ki, gəldiyim qənaətdə
qismən də olsa, haqlıyam. 
    Bəzən köhnə divar saatları da
təmir edirəm. Düzdür, bu saatlardan
indi evlərdə çox az qalıb, ancaq
hələ də keçmişi yaşatmaq istəyən
insanların evlərindən bu saatların
zəng səsləri gəlməkdədir. Onu da
deyim ki, bu işlə məşğul olan in-
sanların çoxu özləri üçün saat kol-

leksiyası toplayır. Ancaq mən kol-
leksiya toplaya bilmirəm. Çünki tə-
mir üçün gətirilən saatların nə olur-
sa-olsun, düzəldilməsi, sahiblərinin
əliboş qayıtmaması üçün çox vaxt
evdəki saatlarımın ehtiyat hissələ-
rindən də istifadə edirəm. Qolumdakı
mexaniki saat düz 35 ildir ki, mə-
nimlə yol yoldaşıdır. Bu saatın bu
qədər müddətdə işlək vəziyyətdə
qalmasının səbəbi, şübhəsiz ki, key-
fiyyətli olmasından irəli gəlir. Saatını
təmir etdirmək istəyənlər mütləq
onu yaxşı usta yanına aparmalıdırlar.
Günümüzdə peşəkar saatsazlar say
etibarilə həddindən artıq azdır. Bu
heç də yaxşı hal deyil. Fərz edin ki,
evinizə başqa şəhərdən bir qonaq
gəlib, saatı xarab olub və təmirə
ehtiyacı olan bu saatı düzəltdirmək
üçün sizdən bir ünvan istəyir. Verə-
cəyiniz ünvanda çalışan bu ustanın
da öz işini yaxşı bilməsi vacibdir.
Məndən sonra da bu sənəti yaşada
biləcək birilərinin olması üçün oğ-
luma bu sənətin incəliklərini öyrət-
mişəm. Başqa işlərim olduğu zaman
o, məni əvəz edir, bu işin öhdəsindən
gəlməyi bacarır. Marağı olan hər
kəsə bu peşəni öyrətməyə hazıram. 

Telli MUSTAFAYEVA

Saatı ver saatsaza...

     Dünya binə olandan bəri insanlar vaxtı təyin etmək
üçün müxtəlif üsullara əl atıblar. Bəzən bunu Günəş
vasitəsilə etməyə çalışıblar, bəzən qum saatından
istifadə ediblər, bəzən də su saatları kara gəlib.
Zaman keçdikcə insanoğlu üçün saatlar həyatın
ayrılmaz hissəsinə çevrilib, beləcə, saatlar da tək-
milləşməyə başlayıb. Əvvəlcə divar saatları, sonra
cib, daha sonra isə qol saatları meydana gəlib. Bu
əşyalar evləri bəzəyib, ən vacib aksesuar kimi istifadə
edilib. Bu gün dünyada elə ölkələr var ki, ənənəvi saat is-
tehsalına görə bütün dünyada tanınır. Ən zəngin muzeylərdə isə dünyanın
müxtəlif ölkələrində yüz illər öncə mahir ustalar tərəfindən düzəldilmiş
saatlar sərgilənir. Bu saatlar düzəldilməsindən bu günə qədər əsrlər keç-
məsinə baxmayaraq, dəqiqliyi ilə seçilir. Onları düzəldən ustaların adı
isə indi dünyanın tanınmış saat markalarına çevrilib. 

Sadə peşə adamları
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