
Məqsədə çatmaq üçün yollar müx-
təlif ola bilər. Missiya yolun baş-

lanğıcında olanı növbəti dayanacağa çat-
dırmağı uğurla reallaşdırmaqdır. Məqsədə
aparacaq yolla gedərək missiyanı uğurla
yerinə yetirmək isə yolun və missiyanın
fəlsəfəsini bilməkdən asılıdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov  “Qayıdış”
kitabında yazır: “Heydər Əliyevin Naxçı-
vandan Bakıya, böyük siyasətə QAYIDIŞI
şərəfli xilaskar missiyasına – AZƏRBAY-
CANI AZƏRBAYCANA QAYTARMAQ mə-
ramına xidmət edir. Bu gün həmin missiya
Azərbaycan Prezidenti hörmətli İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında müasir dövrün
reallıqları nəzərə alınmaqla, böyük uzaqgö-
rənliklə davam etdirilir”.
    Yol bəlli idi: çoxəsrlik dövlətçilik tarixinə
malik Azərbaycanı xoşbəxt gələcəyə aparmaq.
Missiya da bəlli idi: tarixi taleyinin burul-
ğanlarında müxtəlif dalğaların zərbələrinə
məruz qalaraq sulara qərq olmaqda olan Azər-
baycan gəmisini bu dalğaların əhatəsindən
xoşbəxt gələcəyə aparmaq lazım idi. Bu bu-
rulğanda şimaldan, cənubdan, qərbdən əs-
məsindən asılı olmayaraq, bütün küləklərin
yaratdığı dalğaların öz missiyası var idi. Azər-
baycan adlı gəmi bu dalğaların hər hansı
birinin ağuşuna sığına bilərdi, lakin bu, onun
öz yolu ilə öz məqsədinə doğru gedə bilməməsi
ilə nəticələnəcəkdi. Öz yolu və öz məqsədləri
olmayanın isə varlığı ilə yoxluğu arasında
heç bir fərq olmur. 
    Missiyanı yerinə yetirmək üçün fəlsəfə və
strateji baxış lazım idi. Ulu öndər Heydər
Əliyevi fərqləndirən də bu idi. Onun özünün
gediləcək yola fəlsəfi yanaşması və strateji
baxışı var idi. Bir də unutmamalı olduğumuz
bir məqam: bu yolu tarix, missiyanı isə ulu
öndər Heydər Əliyev müəyyənləşdirmişdi.
Hələ sovetlər dönəmində...
    ONUN fəaliyyətini, missiyasını ən müdrik
şəkildə ancaq belə adlandırmaq olardı:
AZƏRBAYCANI AZƏRBAYCANA QAY-
TARMAQ MƏRAMI...
    Bəs Azərbaycanın Azərbaycana qaytarılması
üçün O, nələri qaytarmışdı?
    - Milli özünüdərki;
    - davamlı iqtisadi yüksəlişi;
    - müstəqil dövlətçilik atributlarını;
    - müstəqil ordunu;
    - ümumi Azərbaycan evimizin divarından
qopmaqda olan daşları;
    - sabitliyi;
    - gerçək müstəqilliyi.
    Bəli, Azərbaycanın Azərbaycana qaytarıl-
ması üçün öncə bu faktorların qaytarılması
lazım idi və ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev bunu etdi. Başqa cür ifadə etsək, bunu
yalnız ulu öndərimiz Heydər Əliyev edə
bilərdi. Bu faktorların hər biri isə özündən
sonra gələni şərtləndirirdi. 

Milli özünüdərkin qaytarılması

Bolşeviklər Azərbaycanı işğal edəndə
onlar, ilk növbədə, milli oyanışın qar-

şısının alınmasına, xalqın milli özünüdərkini
təmin edəcək ziyalı elitasının,  milli ideyaların
məhvinə çalışmış və fiziki mənada, demək
olar ki, buna nail olmuşdular. Ümummilli
lider hələ dövlət təhlükəsizlik orqanlarında
çalışdığı illərdə milli özünüdərkin qaytarılması
zərurətinin müstəqillik üçün ilk şərt olduğunu
müəyyənləşdirmişdi. Tanrı tərəfindən feno-
menal istedad bəxş edilmiş bu şəxsiyyətə
yaxşı məlum idi ki, xalqlar və millətlər
müstəqil ola bilmək bacarıqlarının olduğuna
inandıqları üçün müstəqil olurlar. Buna tam
inandıqları üçün hərəkətləri də buna uyğun
olur. Onlar  davamlı olaraq inandıqlarını re-
allığa çevirən işlər görürlər. Deməli, milli
özünüdərki qaytarmaq, ikinci və üçüncü də-
rəcəli deyil, birinci dərəcəli millət olduğuna
inanmaq lazım idi. Leninlərdən, Şaumyan-
lardan, Kirovlardan başlayaraq məqsədli şə-
kildə ruslaşdırılan bir Bakı var idi. Vəziyyət
o həddə çatmışdı ki, əsrlər boyu əsl Azərbaycan
şəhəri olan Bakı azərbaycanlılara yadlaşmışdı.
O zaman ulu öndər Heydər Əliyev rayonlardan
Bakıya oxumaq, işləmək adı ilə safqanlı azər-
baycanlı əhalinin axınını təmin etdi. Azər-

baycanlı kimliyi ilə qürur duymanın təkcə
quru təşviqçilik yolu ilə deyil, yazılan bədii
əsərlər, çəkilən filmlər vasitəsilə də təşviqinə
nail oldu.
    Haşiyə: Əgər XX əsrin 60-cı illərinin
əvvəllərində çəkilən “Əhməd haradadır?”
filmində övladlarını axtarmaq üçün rayon-
dan Bakıya gəlmiş valideynlərin yolu düz
keçmə mələri və rus görünüşlü polisin onlara
göstərişi istehza obyekti kimi tamaşaçıya
təqdim edilirdisə, XX əsrin 70-ci illərində
çəkilən “Nəsimi”, “Babək” kimi filmlərdə
azərbaycanlı kimliyi ilə qürur duyma, yad -
ellilərə qarşı mübarizə aparma gücü təlqin
olunurdu.
    Fenomenal şəxsiyyət yaşadığı dövrün siyasi
quruluşunun sərt qadağalarına baxmaya-
raq,1978-ci ildə Azərbaycan dilini ölkəmizin
Konstitusiyasına dövlət dili kimi daxil etdir-
məyə nail olmuşdu. Bu hadisənin miqyası
yalnız və yalnız tariximizdə Şah İsmayıl Xə-
tainin Azərbaycan türkcəsini saray dili sə-
viyyəsinə qaldırması ilə müqayisə oluna bilər.
Əgər Şah İsmayıl Səfəvi bu addımı bütün
hakimiyyətin özünə bağlı olduğu bir şəraitdə
ata bilmişdisə, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev bunu Azərbaycanın imperiya nəzarə-
tində olduğu şəraitdə etmişdi. Unutmamalı
olduğumuz daha bir məqam var, həmin dövrdə
nəinki Orta Asiya respublikalarında, heç Siyasi
Büroda böyük təmsilçiləri olan Ukraynada
da xalqın dili dövlət dili səviyyəsində təsbit
edilməmişdi.
    Milli özünüdərkin qaytarılması üçün milli
ruhlu ziyalıların qorunması vacib şərtdir, ya-
radıcı insanların qorunması əsas şərtdir. Çünki
yaradıcı insanların nomenklatura, manqurt-
laşmış sistem canavarları, adı milli, ruhu qey-
ri-milli olan ünsürlər tərəfindən əzilməsi
onların yaradıcılıq qüvvəsinə, ruhuna ciddi
zərbə vururdu. Görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyev sovetlər ölkəsi ilə münasibətləri tərs
gələn milli istiqlalçıları – Sovet İttifaqı Qəhrə -
manı, akademik Ziya Bünyadovu, Xalq yazıçısı
Mirzə İbrahimovu, böyük vətəndaş-alim Abbas
Zamanovu, Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəni,
Xəlil Rzanı və başqalarını qorudu. Deməli,
Heydər Əliyev həm də Azərbaycan tarixini,
Azərbaycan təhsilini, Azərbaycan nəsrini və
Azərbaycan nəzmini Azərbaycana qaytardı.
Ulu öndərimiz milli özünüdərki Azərbaycana
qaytardı. 

Davamlı iqtisadi yüksəlişin qaytarılması

Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin
geridə qalmış aqrar respublika olan

Azərbaycanı davamlı iqtisadi inkişaf yoluna
çıxarması, onu aqrar-sənaye respublikasına
çevirməsi, pambıqçılıq, çayçılıq, üzümçülük,
meyvə-tərəvəzçiliklə yanaşı, zavod və fab-
riklərin yaradılması istiqamətində gördüyü
misilsiz işlər davamlı iqtisadi inkişafı Azər-
baycana qaytardı. Bu, həmin iqtisadi inkişaf
və iqtisadi yüksəliş idi ki, Səfəvilərin intibah
dönəmindən sonra bizdən – ölkəmizdən üz
döndərmişdi, nə parçalanmış xanlıqlar dönəmi,
nə çarizmin “iqtisadi islahatları”, nə 23 aylıq

müstəqillik, nə də bolşevik sovxoz və kol-
xozları XX əsrin 60-70-ci illərinə qədər onu
bizə qaytara bilmişdi. 
    Sovet imperiyasını Azərbaycanın hərtərəfli
inkişafını təmin edən beş xüsusi qərar qəbul
etməyə məcbur etmək və həmin qərarların
yerinə yetirilməsinə qətiyyətlə nail olmaq.
Bu cümlədə ifadə etdiyimiz “beş qərar” ifadəsi
bizə asan gələ bilər. Milli ucqarları daim
geridə saxlamaqla asılılığı təmin etməyi
qarşıya məqsəd qoyan imperiyanın formaca
beynəlmiləlçi görünən, mahiyyətcə şovinist
olan rəhbərlərini buna məcbur etmək uzaq-
görənlik və fenomenal siyasi istedad tələb
edirdi. Bunun nəticəsi idi ki, 1970-1985-ci
illər Sovet Azərbaycanının tarixinə ən parlaq
quruculuq dövrü kimi daxil oldu. 1970-1985-ci
illərdə, tarixən qısa bir dövr ərzində, bütöv-
lükdə, respublika ərazisində yüzlərlə zavod,
fabrik, istehsalat sahələri yaradıldı. 213 iri
sənaye müəssisəsi işə salındı. Bir çox mühüm
istehsal sahələrinə görə Azərbaycan Sovet
İttifaqında aparıcı yerlərdən birini tuturdu.
Azərbaycanda istehsal olunan 350 adda məhsul
dünyanın 65 ölkəsinə ixrac olunurdu. Bu
illərdə istehsal olunan sənaye məhsulları öz
həcminə görə əvvəlki 50 ildəkinə bərabər
idi. 

Müstəqil dövlətçilik atributlarının
qaytarılması

Bəli, hörmətli oxucu, bu tarix hamımıza
yaxşı məlumdur. Sovetlər Birliyi dö-

nəmində milli tarixi, mədəniyyəti qoruyan,
milli dilin dövlət dili kimi təsbitinə nail olan
ulu öndər XX əsrin 90-cı illərində əsas milli
dövlətçilik atributunu – üçrəngli aylı-ulduzlu
bayrağımızın qaytarılmasına da nail oldu. O
müqəddəs qaytarılma isə burada – Naxçıvanda,
o dövrün canlı şahidləri olmuş bir çox oxu-
cumuzun gözü qarşısında baş verdi. 1990-cı
il noyabr ayının 17-də 12-ci çağırış Naxçıvan
MSSR Ali Sovetinin ulu öndər Heydər
Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən ilk sessiyasında
Azərbaycan Respublikasının milli istiqlal
rəmzi olan üçrəngli dövlət bayrağı bərpa
edildi. Bu, bir çoxlarının “istiqlal” kəlməsindəki
“i”, müstəqillik kəlməsindəki “m” hərflərini
tələffüz etməyə cəsarətinin çatmadığı bir dö-
nəmdə atılan addım idi. 
              Müstəqil ordunun qaytarılması

Bu ordunun qaytarılması missiyası da
hələ sovetlər dönəmində başlamışdı.

1970-1985-ci illər ərzində Azərbaycanın əldə
etdiyi ən mühüm tarixi nailiyyətlərdən biri
də xalqın uzaq gələcəyini nəzərdə tutan güclü
hərbçi kadr potensialının yaradılması idi. Hələ
o dövrdə ulu öndər hərbi təhsilin inkişafına
xüsusi diqqət yetirirdi. Məhz onun ciddi səyləri
nəticəsində 1971-ci ildə Bakı şəhərində gəncləri
ali hərbi məktəblərə hazırlayan ilk təhsil ocağı
olan ixtisaslaşdırılmış hərbi internat məktəbi
açılmışdı. Bir müddət sonra bura Cəmşid
Naxçıvanskinin adı verilmişdi.
    Həmin dövrdə Bakıda iki ali hərbi mək-
təb – Ali Ümumqoşun Komandirləri və Hərbi
Dəniz Donanmasının Ali Hərbi Dənizçilik

məktəbləri olsa da, burada təhsil alan 300
nəfərdən yalnız 3-5 nəfəri azərbaycanlı idi.
Bu ali məktəblərdə təhsil alanlar, əsasən,
Rusiya, Belarus, Ukrayna, Gürcüstan və
digər ölkələrdən gəlmiş gənclər idi. Maraqlıdır
ki, burada azərbaycanlıların təhsil almaları
müxtəlif yollarla əngəllənirdi. O vaxt görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin nüfuzu, siyasi
uzaqgörənliyi və qətiyyəti sayəsində bu əda-
lətsizlik aradan qaldırıldı. Azərbaycanlı gənc -
lərin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda yetişmələri
üçün orta məktəblərdə ibtidai hərbi hazırlıq
fənləri tədris olundu. Hər il 800-900 nəfər
azərbaycanlı gənc Rusiyanın və digər post-
sovet ölkələrinin nüfuzlu ali hərbi məktəb-
lərində təhsil almağa göndərildi. SSRİ-nin
kosmik uçuşlara hazırlıq mərkəzində azər-
baycanlı gənclərin olmamasından narahatlıq
keçirən Azərbaycan rəhbəri gənclərin ali
təyyarəçilik məktəblərinə göndərilməsini
şəxsi nəzarətinə götürmüşdü.
    Müstəqil dövlətin müstəqil ordusu olma-
lıdır prinsipinə uyğun olaraq, müstəqil Azər-
baycanın müstəqil ordusunun Azərbaycana
qaytarılmasına da məhz Naxçıvandan baş-
lanılmışdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun
sözləri ilə ifadə etsək: “Ümummilli lideri-
mizin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın milli döv-
lətçiliyinin bərpası Naxçıvandan başlandığı
kimi, milli ordu quruculuğu da 1991-ci
ildə Naxçıvandan başlanmışdır. Böyük
dövlət xadimi Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının rəhbəri seçiləndən cəmi 4 gün son-
ra – 1991-ci il sentyabrın 7-də muxtar res-
publikanın müdafiəsinin təşkili ilə bağlı
mühüm qərarlar qəbul etmiş, mövcud hərbi
hissə və dəstələrə vahid rəhbərliyin əsasını
qoymuşdur. Bu dövrdə yaradılan ilk milli
ordu qurumlarından biri də 705 saylı əla-
hiddə gücləndirilmiş motoatıcı briqada idi.
1993-cü ildə ali hakimiyyətə qayıdan ümum-
milli liderimiz Azərbaycan Silahlı Qüvvə-
lərinin yaradılması istiqamətində davamlı
tədbirlər görmüşdür”.

Ümumi Azərbaycan evimizin divarından
qopmaqda olan daşların qaytarılması
“Qayıdış” kitabında Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Ali Məclisinin Sədri o dövrün pro-
seslərini məhz belə ifadə edib: “Ümumi Azər-
baycan evimizin divarından hər gün bir kərpic
düşdüyü vaxt...” Bəli, ultra ideologiyaların
təsiri altında çoxları unutmuşdu ki, Azərbaycan
hamımızın ümumi evidir. Və burada yaşa-
yanların hər biri bu ümumi evin bir divarı,
sütunu, divarlarındakı daşların misalındadır.
Əslində, dördsütunlu olan bir evin üç sütununu
dağıdaraq, “bu ev bir sütun üstündə dayanar”
demək, evin daşlarının divarından bir-bir qop-
masına səbəb ola bilər. Bəli, dahi öndər Azər-
baycançılığı milli ideologiyaya çevirərək ümu-
mi Azərbaycan evimizin divarından qopmaqda
olan daşları qaytarıb yerinə qoydu. Azərbaycanı
parçalanmaqdan, qardaş qırğınından xilas
etdi. Deməli, sabitlik qaytarıldı. 

Sabitliyin qaytarılması

Dövlətçilik sistemi oturuşmağa başladı.
Milli sərvətlər, iqtisadi inkişaf qay-

tarıldı. Nəticə olaraq, ulu öndər Heydər Əliyev
gerçək müstəqilliyi – siyasi, iqtisadi, mənəvi
baxımdan müstəqil Azərbaycanı Azərbaycana
qaytardı. 
    Azərbaycanı Azərbaycana qaytarmaq mə-
ramı məhz bu idi. Ulu öndərimiz yolu, fəlsəfəni
və strateji baxışı müəyyənləşdirdi. Bitdimi?
Xeyr, bitmədi. Bir daha “Qayıdış” kitabındakı
sitatı xatırlayaq: “Bu gün həmin missiya
Azərbaycan Prezidenti hörmətli İlham Əliy-
evin rəhbərliyi altında müasir dövrün real-
lıqları nəzərə alınmaqla, böyük uzaqgörənliklə
davam etdirilir”.
    Axı qeyd etmişdik, bu faktorların hər biri
özündən sonra gələni şərtləndirir. Bütün bu
faktorların şərtləndirdiyi qaytarılmalı olan
daha bir faktor var: itirilmiş əzəli Azərbaycan
torpaqları. Bu torpaqların qaytarılması isə
Qarabağla başlayır. Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev Azərbaycanı Azərbaycana
qaytarmaq missiyasını məhz bu istiqamətdə
davam etdirir.

- Elnur KƏLBİZADƏ

Azərbaycanı Azərbaycana qaytarmaq məramı
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     Filologiya elmləri doktoru Adil
Bağırov “Naxçıvan oykonimləri” ki-
tabında “Şahtaxtı” sözünün xalq eti-
mologiyasına görə, “şahın taxtı”, “şa-
hın oturduğu yer” mənasını bildirdiyini
göstərməklə, “şah” sözünün (hündür,
yüksək, ən birinci) “taxt” sözü ilə

(dağ döşündə düzənlik) birləşərək
“hündür yerdə olan taxt, düzənlik”
mənasını verdiyini qeyd edir. Kəndin
adına müxtəlif tarixi mənbələrdə rast
gəlinsə də, bu sahədə dəqiq araşdır-
malar hələ də öz tədqiqatçısını göz-
ləyir. Ona görə ki,  hələ də tədqiqatçılar
arasında dağlıq ərazidə yerləşməyən
kənddə taxtın hansı şahla bağlı olması
haqqında fərqli fikirlər mövcuddur.
Ancaq bütün bunlara baxmayaraq,
Şahtaxtı kəndi bir çox maraqlı tərəfləri
ilə seçilir. Birinci ona görə ki, kənd
çox qədim tarixə malikdir və burada
aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı
əldə edilmiş maddi-mədəniyyət nü-
munələri bunu bir daha sübut edir.
Alimlərin gəldiyi qənaət budur ki,
Şahtaxtı hələ bizim eradan əvvəl VI-
IV minilliklərdən başlayaraq intensiv
istifadə olunan, eradan əvvəl II mi-
nillikdən isə ətrafı qala divarları ilə
möhkəmləndirilmiş yaşayış məskəni
olub. İkinci tərəfdən, Şahtaxtı kəndi
coğrafi mövqeyinə görə indi olduğu
kimi, keçmişdə də mühüm əhəmiyyət
daşıyıb. Kənd orta əsrlərdə şimal-cə-
nub və şərq-qərb istiqamətində ən
çox istifadə olunan karvan yolunun
üzərində yerləşib. Bu qədim yaşayış
məntəqəsi elə bir coğrafi nöqtədə qə-
rarlaşıb ki, cənubdan Araz çayını
keçib şimal istiqamətində hərəkət
edən karvan Şərqdən Qərbə gedən
qədim İpək Yoluna çıxmaq üçün müt-
ləq şəkildə buradan keçməli idi. Mə-
sələnin digər maraqlı tərəfi isə ondan
ibarətdir ki, Şahtaxtı kəndi tarixin
bütün dövrlərində tanınmış şəxsiy-
yətlər yetişdirib. Kəngərlilərin tayfa
başçılarından, sərkərdələrindən tutmuş
ölkəmizin son 200 ildə ictimai, siyasi,
mədəni həyatında mühüm rol oynamış
bir çox tanınmış şəxsiyyətlər məhz
bu kəndin yetirmələri olublar. 

Şahtaxtı: iqtisadi və mədəni 
əlaqələrin kəsişmə nöqtəsi

Şahtaxtı kəndi tarixin müxtəlif
dövrlərində ictimai-siyasi

proseslər nəticəsində bir neçə dəfə
dağıntılara məruz qalsa da, tezliklə
özünün təsərrüfat həyatını bərpa
edib. Ancaq kəndin əsl inkişaf dövrü
müstəqilliyimizin bərpasından sonra
mümkün olub. Sovetlər Birliyinin
süqutundan sonra İran İslam Res-

publikası ilə əlaqələrin inkişaf et-
dirilməsində burada salınmış körpü
mühüm rol oynayıb. Xatırladaq ki,
Şahtaxtı-Poldəşt körpüsünün tikil-
məsi məsələsini ilk dəfə ümummilli
lider Heydər Əliyev 1992-ci ilin
mayında İranın Qərbi Azərbaycan
Vilayətindən Naxçıvana rəsmi sə-
fərə gəlmiş nümayəndə heyəti qar-
şısında qaldırıb. 1992-ci ilin av-
qustunda ümummilli liderin İrana
etdiyi rəsmi səfəri zamanı imzalanan
əməkdaşlıq protokolunda Şahtax-
tı-Poldəşt körpüsünün tikilməsi ay-
rıca bənd kimi öz əksini tapıb. Hə-
min protokolun icrası istiqamətində
konkret tədbirlər görülüb, 1992-ci
ilin deka brında Şahtaxtı-Poldəşt
müvəqqəti körpüsünün açılışı olub.
Daha sonra, Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 2005-ci ilin
yanvarında İran İslam Respublika-
sına rəsmi səfəri zamanı Şahtaxtı-
Poldəşt körpüsünün tikintisi barədə
razılıq əldə olunub, həmin körpü
2007-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin iştirakı ilə isti-
fadəyə verilib. 2007-ci ilin avqus-
tunda Azərbaycan Respublikası hö-
kuməti ilə İran İslam Respublikası
hökuməti arasında “Şahtaxtı və Pol-
dəşt sərhəd-keçid məntəqələrinə
beynəlxalq statusun verilməsi haq-
qında Memorandum” imzalanıb.
2009-cu ildə Şahtaxtı Gömrük İda-
rəsinin inzibati binası da daxil ol-
maqla, ümumilikdə, Şahtaxtı sər-
həd-keçid kompleksi istifadəyə ve-
rilib. Müasir körpünün salınması
və sərhəd-keçid məntəqəsinə bey-
nəlxalq statusun verilməsi məntə-
qənin xidmət  imkanlarını artırıb,
nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə
lazımi şərait yaradıb. Demək istə-
diyimiz odur ki, Şahtaxtı kəndi
keçmişdə olduğu kimi, müasir döv-
rümüzdə də iqtisadi və mədəni əla-
qələrin inkişafında mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. 

Müstəqilliyimizin quruculuq 
payından bu kənd də bəhrələnib

Muxtar respublikamızın ək-
sər kənd yaşayış məntə-

qələrində olduğu kimi, Şahtaxtı
kəndində də kompleks quruculuq
işləri aparılıb. Hər şeydən əvvəl,
kəndin tanınmış şəxsiyyətlər ye-
tirdiyi Şahtaxtinskilər nəslinin Azər-
baycan xalqı qarşısında xidmətləri
nəzərə alınaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi    Sədrinin
9 fevral 2010-cu il tarixli Sərəncamı
ilə burada Şahtaxtinskilər Muzeyi
yaradılıb, elə həmin ilin may ayında
muzeyin açılışı olub. Şahtaxtinskilər
nəslinin davamçılarından olan Alek-
sis Şahtaxtinski də açılış mərasi-
mində iştirak edib, görülən işlərə
görə minnətdarlığını bildirib və
burada olduğundan qürur hissi ke-
çirdiyini dilə gətirib. 2010-cu ilin
dekabr ayında kənddə yeni sosial
obyektlər – kənd mərkəzi, həkim
ambulatoriyası, ticarət mərkəzi,
Qıvraq qəsəbəsi ilə kəndi, eyni za-
manda gömrük məntəqəsini bir-
ləşdirən 5 kilometr uzunluğunda
yol yenidən qurularaq istifadəyə
verilib. Açılış mərasimində çıxış
edən Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri demişdir:
“Şahtaxtı dünyada məşhur Azər-

baycan kəndlərindən biri kimi ta-
nınır. Bu kənd ona görə tanınır
ki, böyük şəxsiyyətlər yetişdirib.
Həmin şəxsiyyətlərin Azərbaycan
dövlətçiliyinin qorunmasındakı
xidmətləri, muxtar respublikamızın
ictimai-siyasi həyatında yaxından
iştirakı, ölkəmizdən kənarda siyasi
fəaliyyətləri Şahtaxtını məşhur-
laşdırıb. Onların bir hissəsi Şah-
taxtinskilər soyadını daşıyır. Ona
görə də Şahtaxtı kəndinin abad-
laşdırılması, onun əvvəlki şöhrə-
tinə uyğun görkəm alması üçün
müəyyən tədbirlər görülüb. ...Döv-
lət belə tədbirləri həyata keçir-
məklə kənd sakinlərinə problem-
lərini vaxtında həll etmək üçün
şərait yaradıb, onlara qayğı gös-
tərib. Şahtaxtı kəndində yaşayanlar
bu qayğıdan səmərəli istifadə edə-
rək həyat səviyyələrini yaxşılaş-
dırmaq üçün fəal olmalıdırlar”. 

İqtisadiyyat inkişaf etdirlir, 
əhalinin rifah halı yaxşılaşır

Bəli, ötən dövr ərzində ra-
yonun digər yaşayış mən-

təqələri kimi, Şahtaxtı kəndi də
hərtərəfli inkişaf yoluna qədəm qo-
yub, müsbət nəticələr əldə olunub.
Əhalinin əsas məşğuliyyəti hey-
vandarlıq və əkinçilikdir. Əkin sa-
hələrinin su təminatı, əsasən, Ar-

paçay sol sahil kanalı və Araz çayı
üzərində quraşdırılmış su nasosları
vasitəsilə həyata keçirilir. 2014-cü
ilin məhsulu üçün kənddə ötən il
193 hektar sahədə buğda, 82 hektar
sahədə isə payızlıq arpa əkini apa-
rılıb. Bu il 0,3 hektar sahədə bostan
məhsulları əkilib. Muxtar respub-
likamızda meyvəçiliyin və tərə-
vəzçiliyin inkişaf etdirilməsi ilə
bağlı məlum dövlət proqramının
icrasına uyğun olaraq, 1,5 hektar
sahədə yeni meyvə bağı salınıb.
Kənddə heyvandarlığın inkişaf et-
dirilməsi də diqqət mərkəzində
saxlanılan məsələlərdəndir. Hazırda
kənddə 890 baş iribuynuzlu, 7650
başa yaxın isə xırdabuynuzlu hey-
van saxlanılır. Kənd sakinlərindən
İlqar Quliyev, Telman Babayev bu
sahədə yaxşı nəticələr əldə ediblər.
Sahibkarlığa göstərilən dövlət dəs-
təyi hesabına kənddə 2 çörək is-
tehsalı müəssisəsi yaradılıb ki, bu
da kənd əhalisinin çörəyə olan eh-
tiyacını təmin edir. Bundan əlavə,
kənddə sosial problemlərin həll
edilməsində də müsbət nəticələr
əldə olunub. Kənd sakinlərinin iç-
məli su, qaz, elektrik enerjisi ilə
təminatında heç bir problem ol-
madığı kimi, rabitə xidməti də yük-
sək səviyyədə təşkil olunub, tele-
fonlaşma 100 faiz təmin edilib.
Kənddə əhalinin yaşayış səviyyə-
sinin yüksəlməsi yeni minik avto-
mobillərinin sayının artmasında,
fərdi evlərin tikintisində özünü bir
daha büruzə verir.
     Bəli, Şahtaxtı kəndi muxtar res-
publikamızın qədim  və maraqlı tarixə,
mühüm strateji əraziyə malik yurd
yerlərindən biridir. Yüz illər boyu
karvan ticarətinə şahidlik etmiş, mə-
dəni və iqtisadi əlaqələrin inkişafına
böyük töhfə vermiş bu kənd tarixi
missiyasını bu gün də uğurla davam
etdirir. Fərqli olan isə bu tarixilik
üzərində müasirliyin təntənəsidir. 

- Səbuhi HƏSƏNOV

   Dünən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Gənclər və İdman Na-
zirliyində “Heydər Əliyev və Azər-
baycan” mövzusunda “Heydər
Əliyev lektoriyası”nın növbəti
məşğələsi keçirilib. Məşğələni
giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası gənclər və idman
nazirinin müavini Məcid Seyidov
açıb.
    Sonra AMEA Naxçıvan Bölmə-
sinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeo-
logiya İnstitutunun Qafqaz tarixi
şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Emin Şıxəliyevin “Heydər
Əliyev və Azərbaycan” mövzusunda
məruzəsi dinlənilib. Bildirilib ki,
Azərbaycan tarixinin inkişaf səhi-
fələri ümummilli lider Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ölkəmiz
yerləşdiyi coğrafi məkana, yerüstü

və yeraltı təbii sərvətlərinə görə
hər zaman diqqət mərkəzində olub.
Ancaq xalqımız bu sərvətlərə dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevin haki-
miyyətə gəlməsindən sonra sahib
ola bilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci

d ö v r ü n ə d ə k
ölkə miz keçmiş
ittifaq respubli-
kaları sırasında
ən son yerlərdə
idi. Yalnız dahi
şəxsiyyətin ölkə-
mizə rəhbərliyə
başlamasından
sonra iqtisadiy-
yatın hərtərəfli
inkişafına nail

olunub, elm, təhsil, mədəniyyət sa-
hələri üzrə mühüm nailiyyətlər əldə
edilib. Həmin dövrdə milli kadrların
yetişdirilməsi istiqamətində görülən
işlər, ölkəmizdə ali təhsil müəssi-
sələrinin sayının artırılması gələcək
müstəqil Azərbaycanın inkişafında

mühüm rol oynayıb. 
    “Ötən əsrin sonlarında Sovetlər
Birliyinin süqutundan sonra Azər-
baycan öz dövlət müstəqilliyini
bərpa etsə də, bu müstəqillik xal-
qımıza elə də asan başa gəlməyib”,
– deyən məruzəçi qeyd edib ki,
xarici güclərin Azərbaycana müx-
təlif yollarla təsiri, torpaqlarımıza
əsassız iddialar və bunun da nəti-
cəsində ərazilərimizin müəyyən
qisminin işğal edilməsi, həmçinin
ölkədə baş alıb gedən anarxiya,
vətəndaş qarşıdurması yenicə qa-
zandığımız müstəqilliyimizin iti-
rilməsi ilə nəticələnəcəkdi. Belə
bir dövrdə müdrik xalqımız yenə
də üzünü öz xilaskar oğluna –
əbədi yaşar lider Heydər Əliyevə

tutdu. 1993-cü ilin 15 iyun tarixində
böyük şəxsiyyət yenidən hakimiy-
yətə qayıtdı. Məhz həmin gün ta-
riximizə “Milli Qurutuluş Günü”
kimi yazıldı. Ulu öndərin bu qayıdışı
Azərbaycanın müstəqilliyinin əbə-
diliyini təmin etdi. Ölkədə əmin-
amanlıq yaradıldı, bütün sahələrdə
islahatlara başlanıldı, milli ordu
quruculuğu yeni mərhələyə qədəm
qoydu. Təbii ki, bütün bunlar heç
də asan olmadı. Xalq öz liderinə,
dahi şəxsiyyət isə öz xalqına arxa-
lanaraq bunları həyata keçirdi. Buna
görə də müstəqil Azərbaycan dövləti
var olduqca, xalqımızın xoşbəxt
gələcəyini təmin edən ümummilli
lider Heydər Əliyevin adı da qəl-
bimizdə ölməz, əbədiyaşar və dahi
kimi    yaşayacaqdır.  

Xəbərlər şöbəsi

“Heydər Əliyev lektoriyası”nın növbəti məşğələsi keçirilib

    Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikası həm qədim tarixi, həm mədəni zənginliyi, həm də yetirdiyi
şəxsiyyətləri ilə tanınıb. Muxtar respublikanın elə bir yaşayış məntəqəsi
yoxdur ki, qədim tariximizin müəyyən parçasını özündə yaşatmasın.
Ancaq elə yaşayış məntəqələrimiz də var ki, bu ərazilər nə qədər
öyrənilsə də, öz sirrini saxlayaraq yeni tədqiqatların aparılmasını
zəruri edir. Məhz bu gün haqqında bəhs edəcəyimiz Kəngərli rayonunun
Şahtaxtı kəndi də belə qədim yurd yerlərindən biridir. 

Qədim Şahtaxtı kəndi bu gün həm də müasirliyi ilə öyünür

    Naxçıvan Şəhər Prokurorluğu
Əliabad Qəsəbə Mərkəzində hüquqi
maarifləndirmə tədbiri keçirib. Təd-
biri giriş sözü ilə Naxçıvan Şəhər
İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri
İsmayıl Gülməmmədov açıb. 
    Naxçıvan şəhər prokurorunun
müavini Qalib İsmayılov “Enerji
resurslarının talanması məsuliyyətə
səbəb olur” mövzusundakı məru-
zəsində bildirib ki, Azərbaycan Res-
publikası bu gün Cənubi Qafqazda
ən böyük enerji sisteminə malik
olan dövlətdir. Özünün müstəqil
enerji sistemini formalaşdırmış Azər-
baycan sürətli inkişaf yolunda ol-
maqla bu sahədə dünyada söz sa-
hiblərindən birinə çevrilib.
    Təəssüflə qeyd olunub ki, bəzən
enerji resurslarından, xüsusilə də
elektrik enerjisindən və təbii qazdan
düzgün istifadə edilmir. İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin “Sənaye, elek-
trik və istilik enerjisindən istifadə
qaydaları əleyhinə olan inzibati
xətalar” adlanan onuncu fəslinin
118-ci maddəsinə əsasən, təbii qa-
zın, elektrik və istilik enerjisinin
talanmasının qarşısının alınması

üçün cərimə müəyyən
edilib. 
     Vurğulanıb ki, Azər -
 baycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin
müvafiq maddələrində
də bəhs olunan mövzu
ilə bağlı müxtəlif cə-
rimələr nəzərdə tutu-
lub. İstilik və elektrik
enerjisindən, təbii qazdan qanunsuz
istifadənin qarşısının alınmasında
hər bir vətəndaşın üzərinə mühüm
vəzifələr düşdüyünü bildirən Qalib
İsmayılov muxtar respublika ərazi-
sində istər fiziki, istərsə də hüquqi
şəxslərin bu resursların talanmasının
qarşısını almaq üçün əllərindən
gələn köməkliyi etməyə borclu ol-
duqlarını diqqətə çatdırıb. 
    Naxçıvan şəhər prokurorunun
böyük köməkçisi Sərxan Novruzov
“Təbiəti qorumaq hər birimizin bor-
cudur” mövzusunda məruzə edib.
Qeyd olunub ki, bu gün muxtar
respublikamızda yaşıllaşdırma təd-
birləri geniş vüsəti ilə diqqəti çəkir.
Hər il yaz və payız mövsümlərində
keçirilən iməciliklər hesabına bu

gün Naxçıvan yaşıllıqlar diyarına
çevrilib.
    Sərxan Novruzov onu da bildirib
ki, bununla belə yeni salınmış ya-
şıllıq zolaqlarında, bağlarda əkilmiş
ağaclara qulluq etmək əvəzinə hələ
də bəziləri bu sərvətlərdən talançı-
lıqla  istifadə edirlər. Buna görə də
prokurorluq orqanları yaşıllıqların
qorunması sahəsində aparılan dövlət
siyasətinin mahiyyətini izah etmək
üçün hüquqi maarifləndirmə təd-
birləri həyata keçirməyi diqqət mər-
kəzində saxlayır. 
    Tədbirə Naxçıvan Şəhər İcra Ha-
kimiyyətinin şöbə müdiri İsmayıl
Gülməmmədov yekun vurub.

- Muxtar MƏMMƏDOV

Enerji resurslarından səmərəli istifadə edək, təbiəti qoruyaq
Bu mövzuda hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirilib
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    Ən qədim dövrlərdən bəri Azər-
baycan torpağı olan Naxçıvan dün-
yanın tanınmış mədəniyyət ocaqla-
rından biridir. Bu ərazidə istər ən
qədim dövrlərdən qalan, istərsə də
yaxın keçmişdə ərsəyə gətirilən bən-
zərsiz sənət əsərləri bir çox ölkələrdə
yaxşı tanınır. Azərbaycan torpağı
tarixin bütün dövrlərində dünya si-
vilizasiyasına çox dəyərli şəxsiyyətlər
bəxş etmişdir. Naxçıvan isə hər biri
Azərbaycan xalqının milli sərvəti
olan tarixi abidələrlə zəngin bir di-
yardır. Azərbaycan  xalqının yaratdığı
bu mədəniyyət inciləri görənləri
heyran qoyur. Bu inciləri yaratmaq
nə qədər çətindirsə, onları qoruyub
saxlamaq və nəsildən nəslə ərməğan

etmək də bir o qədər asan məsələ
deyil. Muxtar respublikada digər
mədəniyyət nümunələri kimi, me-
marlıq abidələrinin də qorunub sax-
lanılması üçün böyük zəhmət sərf
edilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar  Respublikası
Rəssamlar Birliyi bu əsrarəngiz di-
yarda “Naxçıvan – bəşəriyyətin be-
şiyi” II Beynəlxalq Rəsm Festivalını
təşkil etmişdi. Festivala 7 ölkədən
33 rəssam gəlmişdi. Naxçıvanda qo-
naq olan sənətçilər festivala ulu
öndər Heydər Əliyevin abidəsinin
önünə gül dəstələri qoymaqla baş-
ladılar.  Daha sonra rəssamlar Heydər
Əliyev Muzeyini ziyarət etmiş, mu-
zeydə sərgilənən eksponatlarla tanış

olmuşlar. Muzey işçiləri ulu öndər
Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti
haqqında ətraflı məlumat vermişlər.
Fırça ustaları Naxçıvan Dövlət Xalça,
Tarix və Açıq Səma Altında mu-
zeylərlə tanış olmuş, Möminə xatın
türbəsi, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-
Memarlıq Muzeyi, Duzdağ Fizio-
terapiya Mərkəzi, “Əshabi-Kəhf Zi-
yarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kom-
pleksi və Nuh Peyğəmbərin türbəsini
ziyarət etmişlər.
    Mayın 22-də “Naxçıvanqala” Ta-
rix-Memarlıq Muzey Kompleksində
“Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” II
Beynəlxalq Rəsm Festivalının açılışı
olmuşdur. Mayın 23-də isə Rəssam-
lar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına

Sərgi Salonunda festivalda iştirak
edən rəssamların çəkdikləri əsərlər-
dən ibarət sərgi təşkil olunmuşdu.
Sərginin açılışında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Rəssamlar Birliyinin
sədri, Azərbaycan Respublikasının
əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzə-
yeva və Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Aparatının Hu-
manitar siyasət məsələləri və ictimai
təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri Rəh-

man Məmmədov çıxış etmişlər. 
    Festivalda iştirak edən rəssamlara
xatirə plaketləri və müxtəlif hədiy-
yələr təqdim olunmuşdur. Həmin
gün rəssamlar Azərbaycanın ilk rea-
list rəssamı Bəhruz Kəngərlinin mu-
zeyini də ziyarət etmişlər. Günün
ikinci yarısında isə Naxçıvan Dövlət
Universitetində gənc rəssamların
əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış
olmuşdur. 

Türkiyənin nüfuzlu “ortakses.com” informasiya portalında “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi”
II Beynəlxalq Rəsm Festivalı haqqında informasiya verilmişdir

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” II
Beynəlxalq Rəsm Festivalında qardaş Türkiyə Respublikasından olan rəssamlar da iştirak etmişlər.
Türkiyənin nüfuzlu “ortakses.com” informasiya portalında beynəlxalq rəsm festivalı haqqında informasiya
verilmişdir. Həmin məlumatı oxucularımıza təqdim edirik.

“Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” II Beynəlxalq Rəsm
Festivalı keçirilmişdir

Birinci məqalə
    Keçən həftə Naxçıvanda idim.
Nə üçün getdim? Çünki muxtariy-
yətinin yaradılışının 90-cı ildönümü
münasibətilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Rəssamlar Birliyi
“Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi”
II Beynəlxalq Rəsm Festivalı təşkil
etmişdi. Bakılı qardaşım, rəssam
Nəvai Mətinin xəbər verməsi və
Rəssamlar Birliyinin sədri Ülviyyə
Həmzəyevanın dəvəti ilə mən də
müsabiqədə iştirak etdim. Və fes-
tivalın sonunda yeddi ölkədən olan
33 qalib sənətçinin arasında mən
də var idim...
    Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Naxçıvanın tarixi beş
min ildən daha qədimdir. Ölkədaxili
idarəçilik məsələlərində müstəqildir,
müdafiə və xarici siyasət məsələlə-
rində isə Azərbaycan Respublikasına
tabedir. Qonşuları İran ilə Ermənis-
tandır. Eyni zamanda Türkiyə ilə
11 kilometr uzunluğunda sərhədi
var. Azərbaycanla əlaqələri hava
yolu ilə qurulan Naxçıvan kiçik bir
şəhərdir, amma çox yüksək mədə-
niyyətə sahibdir.
    Naxçıvan şəhəri muxtar respub-
likanın paytaxtıdır. İğdırdan, ya da
Ərzurumdan Naxçıvana avtobusla
getmək mümkündür. İğdırdan Dil -
ucu sərhəd-keçid məntəqəsində, Araz
çayı üzərində inşa edilmiş “Həsrət”
körpüsünü keçən kimi Naxçıvana
çatırsan. Mən də elə etdim. Nəvainin
təklifi ilə İzmirdən İğdıra təyyarə
ilə, İğdırdan Naxçıvana isə avtobusla
getməyə qərar verdim...
    Somanın ağrısı ürəyimdə, bir qa-
nadım qırılmış vəziyyətdə düşdüm
Naxçıvanın yollarına...
    İğdır şəhərinə gəldim. Burada
avtobus firmaları ilə birlikdə şəxsi
maşınlar da Naxçıvan-İğdır arasında
yolçu aparıb-gətirirlər. Xüsusən bu
işi naxçıvanlılar edirlər. Çünki benzin
onlarda ucuzdu. Həmin maşınlardan
birinə əyləşdim. Yola çıxdıq. Maşının
sürücüsü də, sərnişinlər də naxçı-
vanlılar idi. Yol boyu söhbət edə-
edə gedirdik…

    Sürücümüz yoldakı çuxurlara
düşməmək üçün maşını sağa-sola
qaçırırdı. “Xanım, indi bir sizin yol-
lara bax, bir də sərhədi keçəndən
sonra bizim yollara baxarsan”, –
dedi. Araz çayının üzərindəki körpü
ölkələrimizi birləşdirir. Həmin kör-

pünü keçəndən sonra Naxçıvana
gəldik. Sürücünün dediyi kimi, bu-
rada uzanan avtomobil yolları ip
kimi düzülmüşdü…
    Söhbətimizi davam etdiririk…
“Sizdə kefir varmı?”, – deyə soruş-
dum. Mənə süzmə qatıq haqqında
məlumat verməyə başladılar: “...Tor-
baya qoyursan, suyu süzülür...”
“Yox” – dedim. “Biz ona süzmə
qatıq deyirik. Kefir o deyil. Digər
tərəfdən, deyilənə görə, süzmə qa-
tığın suyu, əslində, çox faydalı imiş.
Atılmamalıdır. İstifadə edilməlidir.
Hətta böyrəkdəki daşı da düşürə
bilirmiş”.
    Mənim bu sözümə sürücümüz
bığaltı eyhamla gülərək belə cavab
verdi: “Bacı, məndə heç böyrək daşı
olmaz… Sizin yollarda silkələn-
məkdən qalmır ey...” Sürücünün bu
sözünə yenə hirsləndim, amma sə-
simi çıxarmadım.
    Nəvai hər dəqiqə zəng edib –
“Haradasınız, gəlim sizi götürüm” –
deyirdi. Lakin sağ olsun, sürücümüz
məni otelə qədər gətirdi…
    Naxçıvanlılar yaxşı insanlardır…
Nə də olsa, qardaş ölkədir... İki döv-
lət, bir millətik onlarla...
    Əslində, Naxçıvan Azərbaycanın
ən qədim şəhərlərindən biridir. Qə-
dim yunan alimi Ptolomey miladdan

əvvəl II əsrdə Nax-
çıvan barədə ya-
zarkən, buradan
“İnsanların rifah
halının yüksək ol-
duğu şəhər” kimi
bəhs etmişdi. Əsr-
lər boyunca baş
verən ardıcıl işğal-
lar nəticəsində də-
fələrlə dağıdılan və

təkrar qurulan bu sevimli şəhər bir
elm və mədəniyyət mərkəzidir. Nax-
çıvanda iki universitet və Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Nax-
çıvan Bölməsi var…
    “Təbriz” otelində qalacağıq. Bura
beşulduzlu və çox gözəl bir oteldir.
Müdiri Bəkir bəy türkiyəlidir…
Qaldığımız müddət ərzində Naxçı-
vana xas olan milli yeməkləri bizə
tanıtmaq üçün böyük əmək sərf et-
dilər. Çeşid-çeşid ət yeməkləri, dol-
malar... Hamısından bir az dadsam,
İzmirdə iki-üç dəfəyə yediyim ye-
məkdən daha çox yemiş olardım...
Necə yeməyim?! Hər halda kökəl-
mişəm... Nə isə, Türkiyəyə qayı-
danda yeməyimə diqqət edərəm.
Amma bu yeməkləri bir daha tapa
bilməyəcəyəm” – deyə düşündüm
və iştahla yedim...
    Naxçıvanda tərəvəzi çox yemir-
lər. Daha çox ət, balıq və toyuq
yeyirlər. Göyərtilərdən tərxun, rey-
han, keşniş və yaşıl soğan hər dəfə
süfrələri bəzəyir. Hələ bir gün Ri-
zədə yediyimiz, ancaq qırx beş
ildir, bir daha dadmadığım ləzzətli,
təbii bildirçin kababını gətirdilər.
Bundan məst oldum. Xəyalımda
uşaqlıq illərimə qayıtdım... O za-
manlar Rizədə yüksək təpələrdə
tor qurardılar. Bundan sonra işıq-

saçan lampaları yandırardılar. Qara
dənizi keçərək Rusiyadan gələn
yorğun bildirçinlər işığı görüncə
sahilə çatdıq düşüncəsiylə həmin
yerlərə qonmağa çalışanda tora çır-
pılaraq yerə düşər və yorğun ol-
duqları üçün bir daha ayağa dura
bilməzdilər. Onları armud kimi sə-
bətə toplayıb, ertəsi günü də bazarda
satardı rizəlilər. Rəhmətlik atam
da alıb gətirərdi. Mən də bütün
günü onlarla oynardım. Axşam süf-
rəyə gətiriləndə əvvəlcə ağlayardım,
sonra çarəsiz yeyərdim…
    Gəzməyə başlayırıq....
    Səfərimizin ikinci günü proqramı -
mızda gəzinti vardı. Əvvəlcə ulu
öndər Heydər Əliyevin abidəsinin
önünə gül dəstələri qoyduq və
Heydər Əliyev Muzeyini gəzdik...
    Naxçıvanın ən çox ziyarət edilən
yerlərindən biri də Möminə xatın
türbəsidir. Bu türbə XII əsrdə Atabəy
Eldənizin 30 yaşlarında vəfat edən
arvadı Möminə xatının şərəfinə ti-
kilmişdir. Səlcuqluların memarlıq
xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən
türbənin çöl sütunlarında “Yasin”
surəsi yazılmışdır. Lap yuxarısında
isə memarın yazdığı bir söz vardır:
“Biz gedərik, ancaq qalar rüzigar.
Biz ölərik, əsər qalar yadigar”.
    Fasadı son dərəcə estetik görünüşə
malik olan bu türbəyə heyran qaldım.
Bir də memarın sözünü çox sevdim
və “Məndən sonra kim bilər, bəlkə,
rəsmlərimin asılı olduğu divarların
sahibləri də məni yad edərlər”, –
deyə düşündüm... Sonra Buzxana
deyilən yerdə günorta yeməyimizi
yedik. Deyilənə görə, əvvəllər bura
buzxana imiş, yenidən bərpa edilmiş
və gözəl bir yeməkxana, əyləncə
yerinə çevrilmişdir.

    Naxçıvanda sənətə çox dəyər ve-
rirlər. Uşaqlara rəssamlıq sənəti ilə
bağlı xüsusi təhsil verirlər. Deyirlər
ki, “Tariximizi rəssamların çəkdiyi
rəsmlər sayəsində öyrənirik”…
    Naxçıvanda hər tərəfdə gül bağ-
çaları var…
    Gəzdiyimiz Dövlət Xalça Mu-
zeyinin dünyada analoqu yox imiş.
XIV əsrdə əsgərlərin hərbi yataq-
xanası kimi istifadə edilən bir binada
bu gün XVIII-XX əsrlərə aid olan
dəyərli xalçalar sərgilənir. Muzeyin
ən qiymətli əsəri 8 qadın tərəfindən
8 ayda tamamlanan və 1,2 milyon
ilmə vurulan, əslən naxçıvanlı olan
mərhum Prezident Heydər Əliyevin
rəsminin işləndiyi xalça idi.
    Bir çox tarixi əsərin nümayiş et-
dirildiyi Dövlət Tarix Muzeyi də
görülməyə dəyər bir yerdir... I Dünya
müharibəsində türk ordusu Naxçıvanı
ermənilərin işğalından xilas etmişdir.
Kazım Qarabəkir Paşa onlara çox
kömək etmişdir. Buna görə də onu
çox sevirlər və muzeylərində Qara-
bəkir Paşaya aid bir guşə vardır.
    Növbəti gəzinti ünvanımız hər
kəsin müqəddəs bildiyi, dualar edi-
lərək qurbanlar kəsdiyi Əshabi-Kəhf
idi. Həmin yer barədə rəvayətlər
bizdəki yeddi yatan kimsənin rəva-
yətləri ilə eynilik təşkil edir. Yeddi
dost və bir it dinsizlərin zülmündən
qaçaraq bir dağa sığınmışlar. Dağ
onları, necə deyərlər, gizlətmişdir.
Tam 300 il yatmışlar. Oyandıqları
zaman heç nəyin fərqinə varmadan
bazara çörək almaq üçün getdiklə-
rində verdikləri pulu dükançı tanıma -
mışdır. Ondan-bundan soruşduqdan
sonra isə 300 il öncəsinə aid pul ol-
duğunu bilmişlər… Rahatlıq bəxş
edən, yaşıllıqlarla əhatəli bir yerdir.
Təpədəki mağaraya çatmaq üçün
3500 pillə qalxmaq lazımdır. Orada
kimsələrin məzar daşları var. İtlə
çobanın məzar daşı isə ziyarətgahın
girəcəyindədir. Bu rəvayət “Qura-
ni-Kərim”də olduğu kimi, hətta “İn-
cil”də də qeyd olunmuşdur. Müxtəlif
dinlərə inanan insanlar buranı ziya-
rətə gələrək dualar edirlər, ürəklə-
rində arzu tutur, qurban deyirlər.
Arzuları yerinə yetəndən sonra qur-
banlarını kəsmək üçün yenidən bura
gəlirlər. Qurban kəsildikdən sonra
onun tullantıları səliqə ilə təmizlən-
diyi üçün pis qoxu və milçək yığnağı
ilə rastlaşa bilməzsiniz. Hər tərəf
təmizdir…
    Davam edəcək….

    Türkiyənin “ortakses.com” saytında rəssam, yazıçı Hülya Sezginin
Naxçıvan haqqında yazdığı “Güllər içində gözəl Naxçıvan” məqaləsi
yayımlanmışdır. Hülya Sezgin təqaüddə olan bank işçisidir. Bu günə
qədər rəssamın 10 fərdi sərgisi keçirilib və 50 müxtəlifsəviyyəli sərgidə
əsərləri nümayiş etdirilib. O, İzmir Gözəlbağça qəsəbəsi bələdiyyəsinin
üzvü, Beynəlxalq Fəal Sənətçilər Birliyinin (UASB) İzmirdəki nüma-
yəndəliyinin rəhbəridir. Rəssamın “Güllər içində gözəl Naxçıvan” mə-
qaləsinin oxucularımız üçün maraqlı olacağını nəzərə alaraq qəzetimizin
bugünkü nömrəsində dərc edirik.

Güllər içində gözəl Naxçıvan...

    Naxçıvan Muxtar  Respublikası Rəssamlar
Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Sa-

lonunda  15 İyun – Milli Qurtuluş Gününə
həsr olunmuş “Azad Azərbaycan” adlı  sərgi
təşkil edilib.
    Sərginin açılış mərasimində Naxçıvan
Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin
sədri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar
rəssamı Ülviyyə Həmzəyevanın, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının mədəniyyət və tu-
rizm naziri Sarvan İbrahimovun çıxışları
olub. Çıxışlarda ümummilli liderimiz Heydər

Əliyevin keçdiyi şərəfli həyat yolundan, si-
yasi fəaliyyətindən, Azərbaycan üçün gös-
tərdiyi misilsiz xidmətlərindən söz açılıb.
Qeyd edilib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin
ölkədə ali hakimiyyətə qayıdışı günü tarixi-
mizə “Milli Qurtuluş Günü” kimi daxil olub.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
1997-ci il 27 iyun tarixli Qərarı ilə dahi
şəxsiyyətin ölkə rəhbərliyinə qayıdışı günü
rəsmi olaraq Milli Qurtuluş Günü elan edilib.

Azərbaycanın işıqlı gələcəyinin təməlinin
qoyulduğu 15 iyun tarixi xalqımızın fəla-
kətlərdən xilas olub, qüdrətli bir dövlətin
bünövrəsinin qoyulduğu gün kimi müasir
tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Sonra
sərgiyə  baxış olub.  
   Qeyd edək ki, 29 rəssamın  portret janrında

çəkilmiş 50 əsərinin nümayiş etdirildiyi sərgi
iyun ayının 27-dək davam edəcək.

- Sona MİRZƏYEVA

Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş sərgi



Allah rəhmət eləsin
“Şərq qapısı” qəzetinin kollektivi iş yoldaşları

Kərəm Həsənova, atası
MANAF HƏSƏNOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və

Turizm Nazirliyinin kollektivi iş yoldaşları
İman Alırzayevə, 

nənəsi
TƏzƏGÜl XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.

       Rayon (şəhər) məşğulluq mərkəzləri tətil günlərində işləmək
arzusunda olan tələbələrin xüsusi peşə hazırlığı tələb etməyən haqqı -
ödənilən ictimai işlərə, mövsümi və digər müvəqqəti xarakterli işlərə
göndərilməsini təmin edir.
    Tətil günlərində işləmək arzusunda olan tələbələr yaşadıqları ərazinin
Məşğulluq Mərkəzinə müraciət edə bilərlər.
                                                                                                                 Əlaqə telefonu: 545-32-33

Tətil günlərində işləmək istəyən tələbələrin nəzərinə!
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Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
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

Nömrəyə məsul: Elnur Kəlbizadə
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və

Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 4020. Sifariş № 506Baş redaktor:
TURAl SƏFƏROV

    Bunun nəticəsidir ki, bu gün
gənc kadrların rəhbər vəzifələrə
irəli çəkilməsi, mədəniyyət, idman
və digər sahələrdə onların üstünlük
təşkil etməsi adi hala çevrilmiş və
bütün sahələrdə gedən inkişaf di-
namikası gənclər sektoruna da tə-
sirsiz ötüşmə mişdir. Dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevin Azərbaycan
Gənclərinin VII Forumunun işti-
rakçılarına müraciətində deyildiyi
kimi: “1996-cı ildə ümummilli lider
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və işti-
rakı ilə keçirilmiş ilk gənclər fo-
rumu ölkəmizin həyatında dərin
iz buraxmışdır. Həmin mötəbər
toplantıdan sonra paytaxt və regi-
onlarda gənclərlə aparılan iş nə-
zərəçarpacaq dərəcədə canlanmış,
böyüməkdə olan nəslin problem-
lərinə diqqət xeyli artmışdır.
    Əsası ulu öndər tərəfindən qo-
yulmuş dövlət gənclər siyasəti bu
gün uğurla davam etdirilir. Azər-
baycanın ilbəil artan iqtisadi qüdrəti
gənclərin fiziki, intellektual və mə-
nəvi inkişafının təmin olunması,
sosial problemlərinin həlli, inno-
vativ ideya və təşəbbüslərinin dəs-
təklənməsi, bilik və bacarıqlarının
üzə çıxarılması istiqamətində daha
təsirli tədbirlər görməyə, irimiqyaslı
proqram və layihələr reallaşdır-
mağa imkan verir. Təqdirəlayiq
haldır ki, bu gün cəmiyyətin ən
fəal hissəsi olan gənclər respubli-
kamızın sosial-iqtisadi və ictimai-
siyasi həyatında yaxından iştirak
edirlər”. 
   Ümumilikdə, Bakı  şəhəri də daxil

olmaqla, 80-dən artıq şəhər və ra-
yondan 1739 nümayəndənin iştirak
etdiyi forumda qeyri-hökumət, gənclər
təşkilatlarının, tələbə-gənclər təşki-
latlarının rəhbərləri, dövlət rəsmiləri,
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri, ali təhsil müəssisə-
lərinin rektorları, millət vəkilləri və
digərləri iştirak etdilər.
    Ölkəmizdə gənclər siyasətinin
uğurla icra olunduğu və milli ruhlu,
vətənpərvər gənclər üçün Azərbay-
cançılıq məktəbi rolunda çıxış edən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Azər-
baycan Gənclərinin VII Forumunda
28 nümayəndə ilə təmsil olundu. Fo-
rumun plenar iclasında Naxçıvan
Muxtar Respublikasının gənclər və
idman nazirinin geniş hesabat xa-
rakterli çıxışında muxtar respublikada
dövlət gənclər siyasətinin bütün as-
pektlərindən danışıldı və muxtar res-
publika rəhbərinin gənclərə göstərdiyi
yüksək diqqət və qayğının qazanılan
bütün uğurlar üçün müəyyənedici
faktor olduğu ifadə edildi. 
    Vurğulandı ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında gənclərin sosial
müdafiəsinin və məşğulluğunun tə-
min edilməsi, yaradıcılıq axtarışla-
rının stimullaşdırılması, milli və-
tənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndi-
rilməsi, sağlam həyat tərzinin təbliği
diqqət mərkəzində saxlanılan əsas
istiqamətlərdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında
gənc istedadlara dövlət qayğısının
artırılması haqqında” 2012-ci il 31
yanvar tarixli Fərmanı muxtar res-
publikada gənclərə göstərilən yüksək
diqqət və qayğının daha bir ifadəsidir.
Muxtar respublikada “Gənc İste-
dadların “Qızıl kitabı”nın təsis edil-

məsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər
Fondunun yaradılması gənclərin cə-
miyyətin aparıcı qüvvəsinə çevril-
məsi istiqamətində atılan mühüm
addımlardır.
    Hazırda muxtar respublika əhali-
sinin 134 min nəfərdən çoxunu, yaxud
31 faizini 14-29 yaşlı gənclər təşkil
edir.  
    Muxtar respublikanın şəhər və ra-
yonlarında olimpiya-idman kom-
plekslərinin, idman mərkəzlərinin,
uşaq-gənclər idman məktəblərinin,
şahmat məktəblərinin, orta məktəb-
lərdə idman zallarının və sadətipli
idman qurğularının istifadəyə veril-
məsi gənc nəslin fiziki sağlamlığının
qorunması və kütləvi bədən tərbiyə-
sinin inkişafı baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda idman
qurğularından istifadə edən gənc və
yeniyetmələrin sayı 68 mindən çox-
dur. Yaradılan idman infrastruktu-
rundan səmərəli istifadə edən muxtar
respublikanın idmançıları Azərbaycan,
dünya, Avropa  çempionatlarında və
beynəlxalq turnirlərdə fəal iştirak et-
miş, uğurlar qazanmışlar. 
    Gənclərin mütaliə mədəniyyətinin
artırılması da diqqət mərkəzində sax-
lanılmışdır. Naxçıvan Muxtar Res-
publika Kitabxanasında, AMEA-nın
Naxçıvan Bölməsində, Ali Məclisin
Naxçıvanşünaslıq Mərkəzində, Nax-
çıvan Dövlət Universitetində və Gənc -
lər Mərkəzində elektron kitabxana-
ların, eləcə də Naxçıvan Regional
İnformasiya Mərkəzində məhdud fi-
ziki imkanlılar üçün audio və elektron
kitabxana xidmətinin yaradılması
gənclər arasında mütaliə mədəniy-
yətinin formalaşdırılmasına müsbət
təsir göstərmişdir.
    Gənclərin hərbi-vətənpərvərlik ru-
hunda tərbiyəsi də daim diqqət mər-
kəzində saxlanılır. Hərbi-vətənpər-
vərlik tərbiyəsində xüsusi əhəmiyyətə
malik olan “Cəsurlar”, “Şahin”, “Sər-
həd” hərbi idman və turizm oyunları,
eləcə də “Vətənin müdafiəsinə hazı-
ram” çoxnövçülüyü üzrə idman ya-
rışlarının şəbəkəsi genişləndirilmişdir. 
    Naxçıvan şəhərində Gənclər Mər-
kəzinin istifadəyə verilməsi gənclərin
xüsusi layihələr vasitəsilə vahid bir
məkanda toplanması və asudə vaxt-
larının səmərəli təşkili baxımından
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Gənclərin
sosial şəbəkələrdə fəallığı da artmışdır.
Hazırda “Naxçıvan həqiqətləri” və
“Naxçıvan gəncləri” sosial qruplarının
üzvlərinin sayı artmaqdadır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
gənclərinin VII konfransı zamanı se-
çilmiş nümayəndələr forum çərçivə-
sində bütün bölmələrdə keçirilən mü-
zakirələrdə aktiv iştirak etdilər. Gənc -
lərin vətənpərvərlik və vətəndaşlıq
tərbiyəsi, gənclərin ictimai həyatda
iştirakı və beynəlxalq əməkdaşlığı,
müasir gənclərin təhsil və elmin in-
kişafında yeri və rolu, gənc lərin sosial
inkişafı və sahibkarlıq, yaradıcı gənc -
lərə dəstək və ölkənin innovativ po-
tensialı istiqamətində  aparılan mü-
zakirələr, yəqin ki, uzun zaman bu
tarixi forum iştirakçılarının yadda-
şından silinməyəcək. Bəs forumda
Naxçıvan Muxtar Respublikasını təm-
sil edən gənclərimizin təəssüratları
necədir?
    Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Tələbə-Gənclər Təşkilatının sədri
Arzu ABDUllAyEV: “Azərbay-

can Gənclərinin VI Forumundan ötən
müddət ərzində görülən işlər, həyata
keçirilən layihələr göstərdi ki, gənc -
lərimiz çox böyük potensiala malik-
dirlər və bu potensialın milli məq-
sədlərin reallaşdırılmasına yönəldil-
məsi ölkəmizin xoşbəxt gələcəyinə

hesablanıb. Naxçıvanlı gənclər Azər-
baycan Gənclərinin VII Forumunda
müzakirələrdə fəal şəkildə iştirak et-
dilər və gənclərin inkişafı istiqamə-
tində mühüm fikir və təkliflər irəli
sürdülər. Bu forum dövlətimizin biz
gənclərə yüksəksəviyyəli qayğısının
və diqqətinin real nümunəsidir”.
    yAP Ordubad Rayon Təşkila-
tının Heydər Əliyev adına Gənclər
Birliyinin sədri Elvin MƏMMƏD -
OV: “Bu forumda iştirak etmək hər
bir gənc kimi, mənim üçün də qü-
rurvericidir. Lakin daha qürurverici
olan forumda məhz Naxçıvan Muxtar
Respublikasını təmsil etməyimizdir.
Forum zamanı aparılan müzakirələr,
fikirlərimizə forumun nəticələrinə
dair hesabatlarda yer verilməsi o
deməkdir ki, dövlətimiz öz gənclər
siyasətini birbaşa gənclərin baxış-
larını, yanaşmalarını nəzərə almaqla
qurur”.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Ayşən
Əsgərova: “Bu forumda iştirak etmək
biz gənclər üçün böyük nailiyyətdir.
Forumda aparılan müzakirələr çox
yüksək səviyyədə keçdi. Həm ma-
raqlı, həm də maarifləndirici bir fo-
rum oldu. Bizə muxtar respublika
gənc lərini təmsil etmək kimi böyük
etimad göstərənlərə minnətdarlığımı
bildirirəm”.  
    Naxçıvan Dövlət Universiteti
Tələbə Həmkarlar Təşkilatının
sədri Mətin QUlUzADƏ: “Foru-
mun açılış mərasimi zamanı Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin biz gənclərə
müraciətində səsləndirilən fikirlər
hər birimiz üçün istiqamətverici rol
oynamalıdır. Mən müasir gənclərin
təhsil və elmin inkişafında yeri və
rolu mövzusunda keçirilən müzaki-
rələrdə iştirak etdim. Qürur duyuram
ki, Azərbaycan gəncliyinin belə bir
mötəbər toplantısında Naxçıvanda
təhsil alan tələbə-gənclərin nüma-
yəndəsi kimi iştirak etdim”. 
    Naxçıvan Özəl Universitetinin
Tələbə-Gənclər Təşkilatının sədri
Nəsib MUSTAFAyEV: “İnanıram
ki, bu forumda müzakirə olunan mə-
sələlər və qəbul olunan qətnamə gə-
ləcəkdə gənclərlə iş sahəsində nor-
mativ-hüquqi bazanın təkmilləşdi-
rilməsi, tələbələrin elmi, mədəni fəa-
liyyətinin dəstəklənməsi və sosial
müdafiəsi, gənclərin vətəndaşlıq və
vətənpərvərlik tərbiyəsi, intellektual
və yaradıcılıq potensialının inkişafı,
gənclərin idarəetmədə və vətəndaş
cəmiyyətinin inkişafında iştirakının
artırılmasına öz töhfəsini verəcək”.
    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu-
nun Tələbə-Gənclər Təşkilatının
sədri Qəmər RƏHİMOVA: “Mən
iştirak etdiyim bölmə müasir gənc -
lərin təhsil və elmdə rolu bölməsi
idi. Həmin bölmədə müxtəlif məsə-
lələr üzrə müzakirələr aparıldı və
sonda gənclər tərəfindən təkliflər
irəli sürüldü. Forumun ikinci günü
Heydər Əliyev Sarayında yekun iclas
keçirildi. Bölmələrdə verilmiş tək-
liflər qətnamədə öz əksini tapdı. Mə-
nim üçün Azərbaycan Gənclərinin
VII Forumunda iştirak etmək çox
qürurverici məqam idi. Bilirəm ki,
bir gənc kimi üzərimə böyük məsu-
liyyət düşür və inanıram ki, həmin
məsuliyyətin öhdəsindən layiqincə
gələcəyəm.

- E.KƏLBİZADƏ

Azərbaycan Gənclərinin VII Forumu dövlət gənclər
siyasətində yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır

  İyunun 2-3-də Azərbaycan Gənclərinin VII Forumu keçirilmişdir.
Forum müstəqil Azərbaycan Respublikası gənclərinin taleyində ümum-
milli lider Heydər Əliyevin birbaşa təşəbbüsü ilə başlanan uğurlu
yolun növbəti hesabatı oldu. Forum bir daha göstərdi ki, ulu öndər tə-
rəfindən əsası qoyulan dövlət gənclər siyasəti ötən dövr ərzində
ölkəmizdə işlək bir mexanizmə çevrilmiş və bu siyasət müasir dünyanın
dəyişən şərtlərinə uyğunlaşma mütəhərrikliyi ilə seçilmişdir.

    15 İyun – Milli Qurtuluş Günü
münasibətilə dünən Naxçıvan Şə-
hər Gənclər və İdman İdarəsi və
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şərq Döyüşü Sənəti Federasiya-
sının birgə təşkilatçılığı ilə kikboks
üzrə Naxçıvan şəhər açıq birinciliyi
keçirilib. 
    Azərbaycan Respublikasının
Dövlət himni səsləndirildikdən
sonra Naxçıvan Şəhər Gənclər və
İdman İdarəsinin rəisi Xəyal Qur-
banov və federasiyanın sədr müa-
vini Cavanşir Salahov çıxış edərək
Milli Qurtuluş Gününə həsr edil-

miş yarışda idmançılara uğurlar
arzulayıblar. 
    Sonra meydan idmançılara ve-
rilib. Öz güclərini rinqdə nümayiş
etdirən kikboksçuların bir-birindən
mükəmməl döyüşləri tamaşaçıların
alqışları ilə qarşılanıb. 12 çəki də-
rəcəsində (33, 36, 39, 45, 51, 54,
57, 60, 63,5, 65, 67 və 81+) keçi-
rilən birincilikdə müvafiq olaraq
Mustafa Əsgərli, Turan Quliyev,
Qurban Qənbərli, Cavid Nəcəfov,
Kərim Babayev, İlknur Nuriyev,
Abbas Qədimov, Əhməd Əhməd-
zadə, Seymur Cabbarov, Araz Ha-
cızadə, Sənan Quliyev və Ağəli
Qurbanov bütün rəqiblərini məğlub
edərək yarışın baş mükafatını
qazanıblar.
    Sonda qalib gələn idmançılara
medal, diplom və qiymətli hədiy-
yələr təqdim olunub.

Kikboks üzrə açıq şəhər birinciliyi keçirilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şahmat Federasiyasının təşkil etdiyi
daha bir turnirə yekun vurulub.
Sürətli şahmat oyunu üzrə keçirilən
açıq birincilik Naxçıvan Şahmat
Mərkəzində keçirilib. 
    İki gün davam edən yarışda
109 zəka sahibi öz qüvvəsini sı-
nayıb. 9 turdan ibarət birincilikdə
bütün rəqiblərini üstələyən Pərviz
Qasımov 8,5 xalla yarışın qalibi
adını qazanıb. Açıq birincilikdə 3
şahmatçı – Hüseyn Həsənov, Sü-
cəddin Seyidov və Toğrul Həsən-

zadə isə 7,5 xal toplayaraq digər
pillələrdə qərarlaşıblar.
    Qalib şahmatçılar federasiya
tərəfindən mükafatlandırılıblar.

              - Ceyhun MƏMMƏDOV

Şahmat Mərkəzinin açıq birinciliyi başa çatıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Basketbol Federasiyasının təşki-
latçılığı ilə daha bir yoldaşlıq gö-
rüşü keçirilib. Milli Qurtuluş Gü-
nünə həsr edilmiş görüşdə Or-
dubad və Culfa basketbolçuları
üz-üzə gəliblər. 
    Yoldaşlıq görüşündən əvvəl çı-
xış edən federasiyanın sədr müavini
Ənvər Məmmədov muxtar res-

publikada idmana göstərilən diqqət
və qayğıdan danışıb, basketbol-
çulara uğurlar arzulayıb. 
    Ordubad rayonunda təşkil edilən
qarşılaşmada meydan sahibləri cul-
falı həmkarlarını üstələməyi ba-
carıblar – 53:43. Sonda fərqlənən
idmançılar federasiya tərəfindən
diplom və hədiyyələrlə mükafat-
landırılıblar.

Ordubad basketbolçuları culfalı
həmkarlarını üstələyib

İdman xəbərləri

    Dünən 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü  münasibətilə Naxçıvan
Gənclər Mərkəzinin oyun zalında Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci
və Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələri arasında bilik yarışı
keçirilmişdir.
    Yarış başlamazdan əvvəl
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında
Gənclər Fondunun icraçı di-
rektoru Məmməd Babayev və
Naxçıvan Dövlət Texniki Kol-
lecinin direktoru Məhəmməd
Qəribov çıxış edərək muxtar
respublikada gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan danışmış, onlara
uğurlar arzulamışlar. 
    Sonra bilik yarışına start verilmişdir. Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin həyatı, siyasi fəaliyyətinə həsr olunmuş sualları
gənclər böyük fəallıqla cavablandırmışlar. 
    Bilik yarışının nəticələrinə görə, Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Assent”
komandası birinci, Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin “Gənc texniklər”
və  “Kollec-90” komandaları ikinci və  üçüncü olmuşlar. 
    Qaliblərə diplom və hədiyyələr verilmişdir. 

Xəbərlər şöbəsi

Milli Qurtuluş Gününə həsr
olunmuş bilik yarışı


