
    Muxtar respublikada sığorta fəaliyyətinin genişləndirilməsi və  və-
təndaşların sığorta xidmətləri ilə tam təmin olunması istiqamətində
aparılan işlər uğurla davam etdirilməkdədir. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Dövlət Baş Sığorta Agentliyindən aldığımız məlumata görə,
ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin sentyabr ayında
sığorta tədiyyələrinin toplanmasında 18,2 faiz artım müşahidə olunub.
Cari ilin sentyabr ayında avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki
məsuliyyətinin sığortası üzrə 1660 müqavilə, daşınmaz əmlakın icbari
sığortası üzrə 2358 müqavilə, fərdi qəza sığortası üzrə isə 1143
müqavilə bağlanılıb. Sığorta fəaliyyətinin genişlənməsi istiqamətində
aparılan işlər nəticəsində  vətəndaşların sığortanın faydalarından bəh-
rələnməsi imkanları da artmaqdadır. 

Xəbərlər şöbəsi

Sığorta tədiyyələrinin toplanmasında
artım var

    2014-cü il oktyabr ayının 1-nə
muxtar respublika iqtisadiyyatına
kredit qoyuluşları 98 milyon 92
min manat təşkil edib. 
    2014-cü ilin yanvar-sentyabr ay-
larında verilmiş kreditlərin həcmi
isə 41 milyon 636 min manat olub
və ötən ilin müvafiq dövrü ilə mü-
qayisədə 8 milyon 440 min manat
(20,3%) artıb. Bu müddət ərzində
verilmiş kreditlərin 31,7 faizi və
ya 13 milyon 211 min manatı kənd
təsərrüfatının inkişafı üçün yönəl-
dilib. Sosial və şəxsi xidmətlərin
göstərilməsi məqsədilə istehlaka
yönəldilən kreditlərin həcmi isə 14
milyon 25 min manat (33,7%) olub.

İnşaat və əmlak sahəsinin payına
kreditlərin 6 milyon 520 min manatı
(15,7%), biznesin inkişafına isə 3
milyon 629 min manatı (8,7%) dü-
şüb. Sənaye və istehsal sahəsinə 2
milyon 258 min manat, iqtisadiy-
yatın digər sahələrinə isə 1 milyon
993 min manat kredit verilib.
     2014-cü ilin yanvar-sentyabr ay-
larında verilmiş kreditlərin 15 milyon
542 min manatı (37,3%) qısamüddətli,
26 milyon 94 min manatı (62,7%)
isə uzunmüddətli kreditlər olub. 
     Kreditlərin ötən illə müqayisədə
artımı ilə bərabər, verilmiş kreditlərin
ölkə üzrə ən aşağı faiz dərəcəsi də
Naxçıvan Muxtar Respublikasında

müşahidə edilib. Azərbaycan Res-
publikası Mərkəzi Bankının 1 sen -
tyabr 2014-cü il tarixə açıqladığı he-
sabata əsasən, kreditlərin orta faiz
dərəcəsi Abşeron iqtisadi rayonu üzrə
18,7 faiz, Lənkəran iqtisadi rayonu
üzrə 23,7 faiz, Gəncə-Qazax iqtisadi
rayonu üzrə 21,5 faiz, Dağlıq Şirvan
iqtisadi rayonu üzrə 23,6 faiz, Şəki-
Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 20,5
faiz olduğu halda, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında kreditlər üzrə orta
faiz dərəcəsi 13 faiz olub.

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının Naxçıvan Muxtar

Respublikası İdarəsinin 
mətbuat xidməti

Ölkə üzrə kreditlərin orta faiz dərəcəsinin ən aşağı səviyyəsi
muxtar respublikamızda müşahidə edilib

    Son dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial sığorta  sa-
həsinin sürətli inkişafı bu sahədə elektron xidmətlərin tətbiqini də
zəruri edib. Məcburi dövlət sosial sığorta vəsaitlərinin onlayn ödənilməsi
məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fon-
dunun www.dsmf.nakhchivan.az saytında müvafiq bölmə yaradılıb.
İnternet vasitəsilə həmin sayta daxil olan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olan fiziki şəxslər və torpaq mülkiyyətçiləri plastik bankomat
kartı ilə məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını tam şəkildə ödəyə
bilərlər.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan
verilən məlumata görə, 2014-cü ilin sentyabr ayında muxtar respublika
üzrə 2305 sığortaedən tərəfindən 86898,15 manat həcmində məcburi
dövlət sosial sığorta haqqı elektron formada ödənilib ki, bu əməliyyat
plastik kartlar və ya banklarda nağd qaydada onlayn ödəmə sistemi
vasitəsilə həyata keçirilib. Bu amil vaxta və vəsaitlərə qənaət etmək,
sürətli ödəniş aparmaq, həmçinin təhlükəsizlik baxımından sığortaedənlərə
rahatlıqla bərabər, məsafədən maliyyə idarə etməsini də həyata keçirməyə
imkan yaradır.

Sosial sığorta vəsaitlərinin onlayn
ödənilməsi diqqət mərkəzindədir

    Avqustun 5-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisində 2014-
2015-ci ilin payız-qış mövsümünə
hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə
əlaqədar keçirilmiş müşavirədə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-

zirliyinə tabeliyində olan bərpa müəs-
sisələrinin, eləcə də Ahıllar evinin
təminatının diqqət mərkəzində sax-
lanması, qazanxana təsərrüfatı işçiləri
üçün müvafiq kursların təşkili, həm-
çinin hərbi hissələr üçün yun co-
rabların toxunması işinin bu il də
davam etdirilməsi istiqamətində  tap-
şırıqlar verilib. 
    Nazirlik müşavirədə verilmiş tap-
şırıqların icrası istiqamətində mü-
vafiq tədbirlər həyata keçirir. Belə
ki, nazirliyin tabeliyində olan bərpa
müəssisələrinin, eləcə də Ahıllar
evinin təminatı diqqət mərkəzində
saxlanılıb, Əlillərin Bərpa Mərkəzi
və Ahıllar evi əsaslı təmir olunaraq
istifadəyə verilib, həmçinin Naxçıvan
Regional Peşə Tədris Mərkəzində
“qazanxana maşinisti” peşəsi üzrə
kursların keçilməsinə başlanılıb. Bu
istiqamətdə görülən tədbirlərin da-
vamı olaraq, dünən “N” hərbi hissəyə
yun corabların təhvil verilməsi ilə

əlaqədar tədbir keçirilib. 
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət
Məşğulluq Xidmətinin rəisi Sevin-
dik Vəliyev çıxış edərək  bildirib
ki, bu gün 1349 cüt yun corab hərbi

hissəyə təhvil verilir. Yun corablar
fiziki imkanları məhdud 24 şəxslə
bağlanmış müqavilə əsasında to-
xunub. Bu tədbir həmin kateqori-
yadan olan şəxslərin məşğulluğunu
təmin etməklə onların maddi təmi-
natlarının yaxşılaşmasına xidmət
edir. İlin sonunadək, ümumilikdə,
4000 cüt yun corab  toxunması nə-
zərdə tutulmuşdur.
    “N” hərbi hissənin zabiti Fərhad
Məcidli çıxış edərək komandanlıq
adından  minnətdarlığını bildirib.
    Sonda yun corablar əsgərlərə təh-
vil verilib.
    Məlumat üçün qeyd edək ki, ötən
il ahıl və fiziki imkanları məhdud
şəxslərlə bağlanılmış müqavilə əsa-
sında 5000 cüt yun corab, əlavə ola-
raq 503 ədəd yun şərf toxunaraq
hərbi hissələrə təhvil verilmişdi.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Müşavirədə verilən tapşırıqlar
uğurla yerinə yetirilir

    Taxılçılıqla məşğul olan torpaq
mülkiyyətçilərinin kreditlərlə, müx-
təlif yardımlarla, keyfiyyətli toxum
sortları ilə təchiz olunmaları bu sa-
hədə nailiyyətlər əldə edilməsinə
imkan verib. Ötən ilin payızında
və cari ilin yazında torpaq mülkiy-
yətçiləri tərəfindən 2014-cü ilin
məhsulu üçün 29697,7 hektarı pa-
yızlıq, 6052 hektarı isə yazlıq ol-
maqla, 35749,7 hektar sahədə taxıl
əkilmişdi. Taxıl zəmilərinin 26274,1
hektarı buğda, 9475,6 hektarı isə
arpa üçün ayrılmışdı. Əvvəlcədən
həyata keçirilən tədbirlər taxıl tə-
darükünü optimal müddətdə başa
çatdırmağa və məhsulu itkisiz top-
lamağa imkan verib, ümumilikdə,
muxtar respublikada 103 min 70
ton məhsul tədarük edilib. 
     Bundan ruhlanan taxılçılar 2015-ci
ilin bol məhsulunun əsasını qoymaq
üçün sahələrə çıxıblar. Naxçıvan

Muxtar Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyindən al-
dığımız operativ məlumata
görə, oktyabrın 10-na qədər
6241 hektar sahədə şum apa-
rılıb. Şum qaldırılmasında ilk
yerdə Kəngərli rayonudur. Bu
bölgədə 1549 hektar sahə əkinə
hazır vəziyyətə gətirilib. Ba-
bəkli torpaq mülkiyyətçiləri
1483 hektar sahədə şum qaldırıl-
masına nail olublar. Şərurlular 1225
hektarda şum qaldırıblar. Culfa ra-
yonunda bu rəqəm 827 hektar təşkil
edir. Sədərəkdə 412, Şahbuz rayo-
nunda 321, Naxçıvan şəhərində 224
və Ordubad rayonunda 200 hektar
sahə şumlanıb.
    Qeyd edək ki, şum qaldırılması
ilə yanaşı, taxıl əkini də sürətlə da-
vam etdirilir. 979 hektar sahədə əkin
aparılıb ki, bunun 759 hektarını buğ-
da, 220 hektarını arpa təşkil edir.

Əkilmiş sahələrin 423 hektarı su-
varılıb. Taxıl əkinində də ilk yerdə
Kəngərli rayonu durur. Bu bölgədə
320 hektar sahədə əkin aparılıb. Sə-
dərəkdə 267, Babək rayonunda 169,
Culfada 85, Şərurda 60, Şahbuzda
50, Naxçıvan şəhərində 15, Ordubad
rayonunda 13 hektar sahədə payızlıq
taxıl əkilib.
    Şum qaldırılması, əkin aparılması
və əkilmiş sahələrin suvarılması
işləri sürətlə davam etdirilir.

- Muxtar MƏMMƏDOV

Taxıl əkini sürətləndirilir

    Cari ilin oktyabr ayına qədər
Naxçıvan şəhərindəki Heydər
Əliyev Muzeyini 13 mindən çox
insan ziyarət edib. Bunun 686 nəfəri
27 xarici ölkədən gələn qonaqlar
olub. Yerli ziyarətçilərin sayı isə
12 mini ötüb.
    Ötən dövr ərzində müxtəlif möv-
zularda muzeydə 60 açıq dərs keçilib.
Dərslərdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında fəaliyyət göstərən ali
və orta ixtisas təhsili məktəblərinin

tələbələri, orta məktəb şagirdləri iş-
tirak ediblər.
    Açıq dərslərdə Azərbaycan xal-
qının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin Azərbaycanın dövlət müs-
təqilliyinin qorunub saxlanılması,
ölkəmizin gələcək inkişafının təmin
olunması, dövlətimizin dünyada ta-
nıdılması istiqamətində gördüyü mü-
hüm işlər barədə dinləyicilərə geniş
məlumatlar verilib.
     Naxçıvan Muxtar Respublikasında

yaradılan muzeylər içərisində Heydər
Əliyev Muzeyi xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Muzey Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbovun 1999-cu il fevralın
18-də imzaladığı Sərəncamla muxtar
respublikanın paytaxtı Naxçıvan şə-
hərində yaradılıb və 1999-cu il may
ayının 10-dan fəaliyyətə başlayıb.
    Muzeyin fondunda ümummilli
lider Heydər Əliyevin həyat və fəa-
liyyətini əks etdirən 4 min 500-dən
çox eksponat toplanılıb. 
     Muzeydəki eksponatların hər biri
ayrı-ayrılıqda elmi-tədqiqat mövzu-
sudur. Azərbaycanın müasir dövlətçilik
tarixi və ümummilli liderimizin siyasi
irsinin tədqiqatçıları burada elmi ax-
tarışlar üçün dəyərli məlumatlar əldə
edirlər. Fəaliyyət göstərdiyi 15 il ər-
zində muzeyin 237 mindən çox zi-
yarətçisi olub. Onların 23 mindən
çoxu 55 xarici ölkə vətəndaşıdır.

Xəbərlər şöbəsi

Heydər Əliyev Muzeyinin 13 mindən çox 
ziyarətçisi olub
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Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının
iclasında iştirak etmək üçün Belarus Respublikasının paytaxtı Minskə səfərə gedib.

* * *
Oktyabrın 10-da Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası

keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iclasda iştirak edib.
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Müstəqillik Sarayında

qarşılayıb. Dövlət başçıları xatirə şəkli çəkdiriblər.
Əvvəlcə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iclasda çıxış edib.
Sonra MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclası keçirilib. 
İclasda 2015-ci ildə MDB-yə sədrliyin Qazaxıstana keçməsi və MDB Dövlət Başçıları Şurasının

növbəti iclasının gələn il Astanada keçirilməsi qərara alınıb.
Sonra sənədlər imzalanıb.
Bununla da, MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası işini yekunlaşdırıb.
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    1921-ci il oktyabr ayının 13-də
imzalanan Qars müqaviləsi muxtar
respublikanın siyasi və tarixi tale-
yində mühüm rol oynamışdır. Bu
müqavilənin əhəmiyyəti bu gün –
Naxçıvanda elan olunmuş “Mux-
tariyyət ili”ndə də aktualdır.
    Azərbaycan Respublikasının ay-
rılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvana
muxtariyyət statusunun verilməsi
1918-1920-ci illərdə, bütövlükdə,
torpaqlarımıza və xalqımıza qarşı
erməni təcavüzü ilə bağlıdır. Belə
ki, məhz bu dövrdə tarixi Azərbaycan
torpaqları olan İrəvan xanlığı, Göyçə
mahalı və Zəngəzur hərbi güc, er-
mənilər tərəfindən törədilən depor-
tasiya, yürüdülən soyqırımı siyasə-
tinin nəticəsi olaraq işğal edilmişdir.
1918-1920-ci illərin soyqırımı nəti-
cəsində azərbaycanlı əhalisinin xeyli
hissəsi məhv edildiyindən Zəngə-
zurun erməni işğalı altına düşməsinə
ciddi müqavimət təşkil etmək müm-
kün olmamışdır. Beləliklə, hələ
1919-cu ildə Naxçıvanın Azərbay-
canın əsas ərazisi ilə əlaqəsi kəsil-
mişdir. Bu fakt Naxçıvana muxta-
riyyət statusunun verilməsi zərurətini
ortaya çıxarmışdır.
    Ermənistanın daşnak rəhbərliyi
Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmaq
üçün bütün vasitələrdən istifadə edir-
di. 1918-1920-ci illərdə erməni silahlı
qüvvələri Naxçıvanda qırğınlar tö-
rətmiş, lakin əhalini özlərinə tabe
edə bilməmişdilər. 1920-ci il ok -
tyabrın 28-də Sovet Rusiyası ilə
daşnak Ermənistanı arasında bağ-
lanmış müqaviləyə əsasən, Azər-
baycanın rəyi nəzərə alınmadan onun
ərazisi olan Zəngəzur Ermənistana
verilmişdir.
    1920-ci il noyabrın 29-da Ermə-
nistanda bolşevik hakimiyyəti yara-
dılmışdır. Bu münasibətlə Azərbaycan
Hərbi İnqilab Komitəsi 1 dekabr
1920-ci ildə bəyanatla çıxış etmişdir.
Bəyanat Rusiyanın diktəsi ilə yazıl-
mışdı və “iki sovet respublikası ara-
sında ərazi mübahisələrinin” Azər-
baycanın milli mənafeyinə zidd şə-
kildə həll edilməsinə yönəlmişdi.
    Azərbaycan Hərbi İnqilab Ko-
mitəsinin bu bəyanatı Naxçıvan və
Zəngəzurun müsəlman əhalisinin
güclü narazılığına səbəb olmuşdur.
Naxçıvan əhalisi diyarın Azərbay-
candan qoparılmasına ciddi etiraz
etmişdir. Bu bəyanat Türkiyə nü-
mayəndələrinin də etirazı ilə qarşı-
lanmışdı. Vəziyyətin kəskinləşdiyini
görən Azərbaycan rəhbərliyi Behbud
ağa Şahtaxtinskini Naxçıvana gön-
dərmişdir. Naxçıvana gələn Behbud
ağa Şahtaxtinski Naxçıvanın Ermə-
nistan tərəfindən nəzarətə götürül-
məsinin qarşısını almaq üçün fəa-
liyyətə başlamışdır. Naxçıvan əhalisi
ilə görüşlər zamanı Hərbi İnqilab
Komitəsinin bəyanatına münasibət
bildirən Behbud ağa Şahtaxtinski
açıqca demişdi: “Azərbaycan sizi
torpağınızla birlikdə Ermənistana
satıb, əgər mən Bakıda olsaydım,
buna qəti surətdə razılıq verməzdim...
Siz torpağınızla birlikdə öz müstə-
qilliyinizi saxlamaq istəyirsinizsə,
burada istinad edə biləcəyiniz yeganə
qüvvə Türkiyə qoşunlarıdır. Xalq
bu qoşunların ətrafında sıx birləş-
məlidir. Sizin müstəqilliyinizi və
torpağınızı yalnız onlar qoruyacaqlar
və sizi ağır fəlakətdən xilas edə-
cəklər”. Keçirilən mitinqlərdə əhali
yekdilliklə Naxçıvanın Azərbaycan
SSR-in himayəsində müstəqil sovet
respublikası kimi təşkil edilməsi ar-
zusunda olduqlarını bildirmişdi.
    Ermənistan Respublikası Naxçıvan
əhalisinin iradəsi qarşısında tab gətirə
bilməyib diplomatik fənd işlətmiş,
1920-ci il 28 dekabr tarixli bəyana-
tında Naxçıvanı müstəqil sovet res-
publikası kimi tanıdığını, daşnakların
ona qarşı ərazi iddialarından imtina
etdiyini bildirmişdi.Rusiya tərəfi də
müəyyən siyasi səbəblərdən Naxçı-
vanın müsəlman əhalisinin iradəsi
ilə hesablaşaraq Türkiyə tərəfinin
təkliflərini, Azərbaycan bolşevik
rəhbərlərinin bir sıra üzvlərinin möv-
qeyini nəzərə alaraq, Naxçıvanın öz

müqəddəratını həll etmək hüququnu
tanımaq məcburiyyətində qalmışdı.
    Naxçıvan ərazisini Azərbaycan-
dan ayıran Zəngəzur mahalının Er-
mənistana verilməsi Naxçıvanın
muxtariyyət məsələsini zəruriləş-
dirmişdi. Ermənistan SSR hökuməti
Naxçıvanı ilhaq etmək üçün yeni
cəhdlər göstərirdi. Lakin 1921-ci
ilin yanvarında keçirilmiş rəy sor-
ğusunda Naxçıvan əhalisinin 90 fai-

zindən çoxu mahalın muxtariyyət
statusunda Azərbaycan SSR-in tər-
kibində qalmasına səs vermişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
Naxçıvana muxtariyyət statusunun
verilməsi zərurətindən danışarkən
demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyəti
tarixi zərurət idi. Zəngəzur mahalı
Ermənistana veriləndən sonra Nax-
çıvan ölkənin əsas ərazisindən təcrid
olunmuşdu. Regionda marağı olan
böyük dövlətlər İrəvan və Zəngəzur
kimi Naxçıvanı da ermənilərə gü-
zəştə getmək istəyirdilər. Erməni
yaraqlıları əhalini qorxu içərisində
saxlayır, soyqırımı törədir, torpaq-
ların boşaldılmasına çalışırdılar.
Buna baxmayaraq, nə böyük döv-
lətlərin siyasi və diplomatik təzyiqi,
nə aclıq və səfalət, nə də ermənilərin
aramsız hərbi müdaxiləsi naxçı-
vanlıların iradəsini sındıra, Azər-
baycanla bir olmaq istəyinin qar-
şısını ala bilmədi... Naxçıvanlıların
qanuni hüququ öz tarixi ərazisində
yaşamaq, daim Azərbaycanla bir
olmaq, ana Vətəndən ayrı düşmə-
mək idi. Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyəti hökuməti yaranandan sonra
naxçıvanlılar dəfələrlə Azərbaycana
birləşmək iradəsini ortaya qoysalar
da, mövcud siyasi və beynəlxalq
vəziyyət bu istəyin həyata keçməsinə
imkan verməmişdi. Naxçıvan əha-
lisinin və ziyalılarının inadlı mü-
barizəsi, Türkiyə hökumətinin tut-
duğu ədalətli mövqe nəticəsində
1921-ci ildə Naxçıvanın muxtar
respublika statusunda Azərbaycanın
tərkibində qalmasını şərtləndirən
Moskva və beynəlxalq Qars müqa-
vilələri imzalandı. Bu sənədlər əsa-
sında 1924-cü il fevralın 9-da Azər-
baycanın tərkibində Naxçıvan Mux-
tar Respublikası təşkil olundu”.
    Naxçıvanın əzəli Azərbaycan əra-
zisi kimi saxlanmasına çalışan
görkəm li diplomat Behbud ağa Şah-
taxtinskinin fəaliyyətini xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Onun Rusiya Xalq
Komissarları Sovetinin sədri V.İ.Le-
ninə göndərdiyi 1921-ci il 1 mart
tarixli teleqram-məktubunda Nax-
çıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ,
Zaqatala, Borçalı, Qarayazı düzü,
Dağıstan, Şimali Qafqaz müsəlman
xalqlarının milli tərkibi, sayı haq-
qında məlumat verilir. O, bu mək-
tubda Naxçıvan, Zəngəzur və Dağlıq
Qarabağ ərazilərinin gələcəyindən
ciddi narahatlığını çatdırmış, bu ma-
halların milli tərkibi və coğrafiyasına
dair arayışları da əlavə etmiş, Nax-
çıvan bölgəsi ilə bağlı faydalı təkliflər
vermişdi. Behbud ağa Şahtaxtinski -
nin təklifləri V.İ.Lenini maraqlan-
dırmış və o, məsələnin RK(b)P MK
Siyasi Bürosunda müzakirə edilməsi
barədə göstəriş vermişdi.
    Bu zaman Türkiyə nümayəndə
heyəti Rusiya ilə danışıq aparmaq
üçün Moskvaya gəlmişdi. Nüma-
yəndə heyətinə əvvəlcə Bəkir Sami
bəy, sonra isə Yusif Kamal bəy rəh-
bərlik edirdi. Fevralın 26-da başlayan
danışıqlar martın 16-da “Dostluq
və qardaşlıq haqqında” Moskva mü-
qaviləsinin imzalanması ilə nəticə-
lənmişdir. Müqavilə 16 maddə və 2
əlavədən ibarət idi. Həmin gün
RK(b)P MK Siyasi Bürosu Behbud
ağa Şahtaxtinskinin təkliflərini bə-
yənərək Azərbaycanın tərkibində
Naxçıvan Sovet Respublikası yara-
dılması haqqında qərar qəbul etmiş-
dir. Moskva müqaviləsinin üçüncü
maddəsinə əsasən, Naxçıvana Azər-

baycanın tərkibində muxtariyyət sta-
tusu verilmişdir. Müqavilənin şərt-
lərinə görə, Azərbaycan onun himayə
hüququnu üçüncü dövlətə verə bil-
məzdi. Bu şərt Türkiyə tərəfinin tə-
kidi ilə qəbul edilmişdi və gələcəkdə
Naxçıvanın Ermənistana verilməsinin
qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı.
    Moskva danışıqlarında Azərbay-
canın RSFSR-dəki səlahiyyətli nü-
mayəndəsi Behbud ağa Şahtaxtinski -

nin böyük əməyi və xidməti olmuş-
dur. Rusiya Moskva konfransında
Azərbaycanın iştirakını təkid etsə
də, Moskvada olan Behbud ağa Şah-
taxtinski bunun əleyhinə olmuşdur.
O, Moskvadan Azərbaycanın xarici
işlər üzrə xalq komissarı M.D.Hü-
seynova göndərdiyi məktubda ya-
zırdı: “...Şəxsən mən Azərbaycanın
konfransda iştirak etməsinə mənfi
münasibət bildirməyimi onunla izah
etmişəm ki, mənim orada deyəcəyim
elə bir şey yoxdur. Hər bir xırda
məsələyə görə isə türklərin əleyhinə
getməyimiz, ümumiyyətlə, bizə sərf
etmir, çünki mənim onlara böyük
təsirim var. Məni Anadoluda həyata
keçiriləsi bir çox kombinasiyalar
gözləyir və əgər mən konfransda
Azərbaycana heç bir dəxli olmayan
məsələlərdə türklərə qarşı çıxsam,
bütün bu imkanlardan məhrum
olaram”.
    Sovet Rusiyası ilə Türkiyə ara-
sında bağlanmış Moskva müqaviləsi
ilə Cənubi Qafqaz respublikaları
arasında mübahisəli olan bir çox
məsələlər öz hüquqi həllini tapmışdır.
Bundan sonra Rusiya çalışırdı ki,
Cənubi Qafqaz respublikaları ilə
Türkiyə arasında vahid müqavilə
imzalansın. Lakin Türkiyə Cənubi
Qafqaz respublikalarının hər biri ilə
ayrılıqda müqavilə imzalanmasının
tərəfdarı idi. 1920-1921-ci illərdə
Cənubi Qafqazın tam sovetləşdiril-
məsi və bu respublikalarda siyasi
hakimiyyətin faktiki olaraq Sovet
Rusiyasının nəzarətinə keçməsi Tür-
kiyəni Sovet Rusiyasının təklif etdiyi
formatda müqavilə imzalamağa məc-
bur etmişdir.
     Aparılan diplomatik danışıqlar və
yazışmalardan sonra Rusiya nüma-
yəndəsinin iştirakı ilə Türkiyə və
Cənubi Qafqaz respublikaları arasında
konfransın 1921-ci il sentyabrın
26-da Qars şəhərində keçirilməsi ra-
zılaşdırılmışdır. Azərbaycan diplo-
matiyası çalışırdı ki, Qarsda güclü
nümayəndə heyəti ilə təmsil olunsun.
Buna görə də AK(b)P MK Siyasi
Bürosunun 1921-ci il 26 avqust tarixli
qərarı ilə xalq fəhlə-kəndli nəzarəti
komissarı Behbud ağa Şahtaxtinski
Azərbaycan SSR-in konfransdakı nü-
mayəndəsi təyin olunmuşdur. Behbud
ağa Şahtaxtinskinin konfransda iştirakı
faktının özü Sovet Azərbaycanı rəh-
bərliyinin bu məsələyə böyük əhə-
miyyət verdiyini göstərirdi. Lakin
Azərbaycan Kommunist Partiyasının
rəhbərliyində olan S.Danielyan,
L.Mirzoyan, A.Mikoyan və S.Or -
conikidze hələ 1921-ci ilin iyununda
Behbud ağa Şahtaxtinskini danışıq-
lardan uzaqlaşdırmağa və onu özləri
üçün daha əlverişli adamla əvəz et-
məyə can atırdılar. Nəriman Nəri-
manovun bu məsələ ilə bağlı prin-
sipial mövqeyi sayəsində Behbud
ağa Şahtaxtinski fəaliyyətini davam
etdirə bilmişdir. Naxçıvan SSR Xalq
Komissarları Soveti isə konfransda
Naxçıvanın mənafeyini müdafiə et-
məsi üçün Tağı Səfiyevi Qarsa ezam
etmişdi.
    1921-ci il sentyabrın 26-da öz
işinə başlayan Qars konfransı ok -
tyabrın 13-dək davam etmişdir. Uzun
müzakirələr və aparılan danışıqlar
oktyabrın 13-də Türkiyə ilə üç Cə-
nubi Qafqaz respublikası arasında
beynəlxalq Qars müqaviləsinin im-
zalanması ilə nəticələnmişdir.
    20 maddə və 3 əlavədən ibarət
olan müqavilənin 5-ci maddəsi, bi-
lavasitə, Naxçıvanın taleyi ilə bağlı

idi. Burada yenə də Naxçıvanın
Azərbaycanın tərkibində saxlanması
və ona muxtariyyət verilməsi mə-
sələsi təsbit edilmişdi. Bu sənəddə
qeyri-bərabər hüquqlu müqavilələr,
zorla qəbul etdirilən müqavilələr və
Sevr müqaviləsi rədd edilirdi. Mü-
qavilə Qars və Batumun ərazi mə-
sələləri üzrə bütün müddəalar kom-
pleksini, nəqliyyat kommunikasi-
yalarının fəaliyyətini və vətəndaşların

azad hərəkətinin təmin edilməsi,
milli və dini mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, vətəndaş hüquqları mə-
sələlərinin sarsılmazlığı kimi mə-
sələləri əhatə edirdi. Onun xeyli his-
səsi qaçqınlar probleminin nizam-
lanması və hərbi ərazilərin dəyişdi-
rilməsinə, razılığa gələn tərəflər ara-
sında iqtisadi, mədəni və konsulluq
əlaqələrinin əsas inkişaf istiqamət-
lərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr
olunmuşdu. Moskva müqaviləsindən
fərqli olaraq, Qars müqaviləsinin
5-ci maddəsində Naxçıvanın statusu
məsələsində razılığa gələn tərəflər
müəyyənləşdirilmişdi. Bunlar Tür-
kiyə, Azərbaycan və Ermənistan hö-
kumətləri olmuşdular. Müqavilənin
bu maddəsində göstərilirdi ki, “Tür-
kiyə hökuməti, Azərbaycan və Er-
mənistan Sovet respublikaları mü-
qavilənin III əlavəsində göstərilən
sərhədlər daxilində Naxçıvan vila-
yətinin Azərbaycanın himayəsi al-
tında muxtar ərazi təşkil etməsi haq-
qında razılığa gəlirlər”.
    Naxçıvanın ərazisi müqavilənin
III əlavəsində göstərilən sərhədlər
daxilində müəyyən edilmişdir: “(Nax-
çıvan ərazisi) Urmiya kəndindən
(başlayır), oradan düz xətt ilə Araz-
dəyən stansiyasına (bu stansiya Er-
mənistan SSR-ə qalacaq), sonra düz
xətt ilə Daşburun dağının (3142)
qərbinə, oradan Daşburun dağının
suayırıcısını (4108), Cəhənnəmdərəsi
çayını, Bağırsaq dağının suayırıcısını
(6607 və ya 6587) keçərək, “Rod.”
(Bulaq) yazısının cənubundan keçmiş
İrəvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarının
inzibati sərhədləri ilə gedərək, 6629
yüksəkliyindən Kömürlüdağa (6839
və ya 6930), oradan 3080 yüksəkli-
yinə, Sayatdağa (7868), Qurdqulaq
kəndinə, Həməsür dağına (8160),
8022 yüksəkliyinə, Küküdağa
(10282) və (nəhayət) keçmiş Nax-
çıvan qəzasının şərqi inzibati sərhə-
dində (qurtarır)”.
    Beləliklə, Moskva və Qars mü-
qavilələri Naxçıvanın statusu və ta-
beçiliyi məsələsini beynəlxalq sə-
viyyədə tam şəkildə həll etmişdir.
Qars müqaviləsinin müddətsiz im-
zalanması muxtariyyətin qorunub
saxlanması baxımından çox böyük
əhəmiyyətə malikdir və bu müqa-
viləni imzalayan dövlətlərdən hər
hansı biri onu birtərəfli qaydada
ləğv edə bilməz. Qars müqaviləsi
1922-ci ilin mart-iyun aylarında mü-
qaviləni imzalayan ölkələrin qanun-
verici orqanlarında təsdiq edilmiş
və həmin il sentyabrın 11-dən qüv-
vəyə minmişdir.
    Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan,
Gürcüstan və Ermənistan təmsilçi-
lərinin 1921-ci il oktyabr ayının
13-də Türkiyənin Qars şəhərində
imzaladıqları müqavilə beynəlxalq
xarakter daşıyan tarixi sənəd kimi
mühüm əhəmiyyətə malikdir. 18
gün davam edən və 6 dəfə işinə
fasilə verilən Qars konfransının ma-
teriallarının təhlili göstərir ki, danı-
şıqlar çox gərgin və prinsipial şəraitdə

keçmiş, tərəflər çoxlu mülahizə və
təkliflərlə çıxış etmişlər. Azərbaycan
nümayəndəsi Behbud ağa Şahtax-
tinskinin diplomatik səyi nəticəsində
tarixi Qars müqaviləsinin imzalan-
ması mümkün olmuşdur.
     Qars müqaviləsi imzalandıqdan
sonra Naxçıvan bölgəsi Sovet Sosialist
Respublikası elan olunmasına bax-
mayaraq, Ermənistan Qars müqavi-
ləsinin bu maddəsindən müəyyən
bəhanələrlə imtina etməyə cəhd gös-
tərir, Naxçıvan ərazisinin işğalından
əl çəkmirdi. Zaqafqaziya MİK-in qə-
rarları ilə 1929-1931-ci illərdə Nax-
çıvan MSSR-in ərazisinin bir qismi
qanunsuz olaraq Ermənistana veril-
mişdir. Belə ki, 1929-cu ildə Şərur
qəzasının Qurdqulaq, Xaçik, Hora-
diz, Naxçıvan qəzası Şahbuz nahi-
yəsinin Ağbinə, Ağxaç, Almalı, Dağ
Almalı, İtqıran, Sultanbəy kəndləri,
Ordubad qəzasının Qərçıvan sovet-
liyinə daxil olan Mehri, Buğakər
yaşayış məntəqələri, Kilit kəndinin
bir hissəsi, ümumən, 657 kvadrat-
kilometr sahə Ermənistana veril-
mişdir. Sonrakı illərdə də bir sıra
ərazilər Ermənistana birləşdirilmiş
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının
beynəlxalq Qars müqaviləsi ilə təsbit
edilmiş ərazisinin, təqribən, 15 faizi
Ermənistan tərəfindən qanunsuz ola-
raq zəbt edilmişdir.
    Qars müqaviləsinin imzalanması
ilə muxtariyyətin əsası qoyulmuş,
Naxçıvan ərazisində Naxçıvan SSR
yaradılmış, 1923-cü il iyunun
16-da siyasi və inzibati statusunda
dəyişiklik edilən Naxçıvan SSR
Naxçıvan diyarına çevrilmişdir.
1924-cü il fevralın 9-da bölgənin
inzibati və siyasi statusu bərpa edi-
lərək Naxçıvan MSSR adlandırıl-
mışdır. 1990-cı il noyabrın 17-də
isə ümummilli lider Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə “Sovet Sosialist” sözləri
ləğv olunaraq Naxçıvan Muxtar Res-
publikası adlandırılmışdır.
     “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi
hadisədir. Bu, çətin bir dövrdə böyük
bir mübarizənin nəticəsi olubdur.
Naxçıvanın statusunu qoruyub sax-
lamaq üçün Moskva müqaviləsinin
və xüsusən Qars müqaviləsinin bö-
yük əhəmiyyəti olubdur. Naxçıvan
Azərbaycanın əsas torpağından ayrı
düşdüyünə görə, Naxçıvanın bü-
tövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlət-
çiliyini, muxtariyyətini gələcəkdə də
təmin etmək üçün Qars müqaviləsi
bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan
bir sənəddir”, – deyən ümummilli
liderimiz Naxçıvanın ərazi bütövlü-
yünün və muxtariyyət statusunun qo-
runub saxlanılması üçün çox mühüm
siyasi fəaliyyət göstərmişdir. Hələ
1991-ci il yanvar ayının 11-də ulu
öndərin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının Ali Məclisi Mos -
kva və Qars müqavilələrinin iştirakçısı
olan dövlətlərə bəyanat verərək həmin
ölkələri muxtar respublikanın ərazi
bütövlüyünün erməni təcavüzü nəti-
cəsində kobud şəkildə pozulması
faktlarına münasibət bildirməyə ça-
ğırmışdır. Bu, Naxçıvanın muxtariyyət
statusunun beynəlxalq müqavilələrlə
qorunması faktının vacib bir məqamda
yenidən aktuallaşdırılmasına və bu-
nunla da, muxtar respublikanın məruz
qaldığı hərbi müdaxilə təhlükəsindən
diplomatik yolla qorunmasına şərait
yaratmışdır. Ümummilli lider müstəqil
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə
də Naxçıvanın muxtariyyət statusunu
daim diqqət mərkəzində saxlamış,
Konstitusiyamızın 134-cü maddəsində
Naxçıvan Muxtar Respublikası Azər-
baycan Respublikasının tərkibində
muxtar dövlət kimi təsbit edilmişdir.

Qars müqaviləsi Naxçıvanın muxtariyyət statusuna
verilən beynəlxalq təminatdır

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif

Talıbov demişdir: “Qars müqaviləsi dünən olduğu kimi, bu gün
də, gələcəkdə də Naxçıvanın muxtariyyət statusuna təminat verən çox
mühüm hüquqi, siyasi və beynəlxalq sənəddir”. Naxçıvan Muxtar Res-

publikasının 90 illik yubileyinin qeyd olunduğu bir dövrdə Qars müqaviləsinin

imzalanmasında, qədim diyarımızın ərazi bütövlüyünün və muxtariyyət

statusunun qorunub saxlanılmasında böyük xidmətləri olan tarixi şəxsiyyətlər,

igid naxçıvanlılar minnətdarlıqla xatırlanır, Qars müqaviləsinin tarixi

əhəmiyyəti bir daha diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu müqavilə dünən

olduğu kimi, bu gün də aktualdır, gələcəkdə də aktual olacaq. Naxçıvanın

muxtariyyətinə verilən beynəlxalq təminat kimi mühüm rol oynayacaqdır.

“Şərq qapısı”
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    Dəmir yolu təsərrüfatının ən sü-
rətli  inkişafı ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəh-
bərliyi dövrünə düşür. 1969-cu ildə
respublikaya rəhbər seçilən ulu
öndər Heydər Əliyevin şəxsi tə-
şəbbüsü sayəsində ölkə iqtisadiy-
yatının digər sahələrində olduğu
kimi, dəmir yolu nəqliyyatında da
köklü dəyişikliklər və əsaslı inkişaf
baş vermişdir. Əgər 1969-cu ilə
qədər ölkə də 159 dəmir yolu stan-
siyası var idisə, qısa müddətdə on-
ların sayı 176-ya çatdırılmışdır. Bu
dövrdə çəkilmiş yeni dəmir yolu
xətlərinin uzunluğu 482,8 kilometr
olmaqla Ələt-Astara, Naxçıvan-
İmişli, Şərur-Culfa və digər istiqa-
mətlərdəki stansiyalarda yoldəyiş-
dirici və işarəvermə qurğularının
tam dispetçer mərkəzləşməsinə qo-
şulması təmin edilmişdir. Həmçinin
Azərbaycan dəmir yollarının elek-
trikləşdirilməsi sahəsində məqsəd-
yönlü tədbirlər görülmüş, ümumi
dəmir yollarının 61 faizi elektrik
enerjisi ilə təmin olunmuşdur.
    Bütün dövrlərdə xalq təsərrüfatı
yüklərinin və əhalinin daşımaya olan
tələbatının vaxtında və bütünlüklə
yerinə yetirilməsində Naxçıvan dəmir
yolları müstəsna əhəmiyyət kəsb et-
mişdir. Muxtar respublika üzrə artan
yük və sərnişindaşımasına olan tə-
ləbatı təmin etmək, etibarlı nəqliyyat
xidməti formalaşdırmaq məqsədilə
1976-cı ildə ulu öndərimizin şəxsi

təşəbbüsü ilə dəmir yollarının Nax-
çıvan hissəsinin mərkəzi aparatı
İmişli stansiyasından Naxçıvan şə-
hərinə köçürülmüş, onun hərtərəfli
fəaliyyəti təmin olunmuşdur.
    Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəl-
lərində baş verən hadisələr, ermənilər
tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin
işğal edilməsi dəmir yollarına da
ciddi ziyan vurmuşdur. İşğal nəti-
cəsində 240 kilometrdən çox dəmir
yolu xətti dağıntılara məruz qalmış,
Mehri-Kərçivan istiqamətində qa-
tarların hərəkətinin dayandırılması
nəticəsində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası ölkədən təcrid edilərək
blokadaya salınmışdır. İşğal nəticə-
sində dəmir yolu infrastrukturu məhv

edilsə də, ümummilli liderimizin
gərgin əməyi sayəsində dəmir yolu
nəqliyyatı öz fəaliyyətini dayan -
dırmamış, muxtar respublikada da-
şımaya olan tələbatın ödənilməsinə
nail olunmuşdur.
    Ümummilli lider Heydər Əliyevin
ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərliyə
qayıdışından sonra Azərbaycan dəmir
yolları yeni inkişaf mərhələsinə qə-
dəm qoymuşdur. Son dövrlər muxtar
respublikada bu sahədə görülən təd-
birlərin həcmi daha da artmış, dəmir
yolu sistemi Naxçıvanın dinamik
inkişaf tempinə paralel olaraq daha
da inkişaf etdirilmişdir. “Blokada
şəraitində yaşayan Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının ölkə mizlə dəmir
yolu əlaqəsi kəsilmişdir. Lakin buna
baxmayaraq, muxtar respublikada
dəmir yolu infrast rukturu qorunub

saxlanılmış və inkişaf etdirilmiş-
dir”, – deyən Ali Məclisin Sədri
cənab Vasif Talıbovun diqqət və
qayğısı ilə muxtar respublikanın də-
mir yolu sisteminin müasir tələblər
səviyyəsində qurulması istiqamətində
ardıcıl tədbirlər görülmüş, “Naxçıvan
Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün müasir
iş şəraiti yaradılmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 16
mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında dəmir yolu nəqliyyatı
sisteminin 2011-2015-ci illər üzrə
İnkişaf Proqramı”na uyğun olaraq,
mühüm dəmiryol qovşağı olan Culfa

stansiyasında Yük və Sərnişin Da-
şımaları İdarəsinin inzibati binası,
Culfa Lokomotiv Deposu, Loko-
motiv Briqadalarının İdarəedilməsi
Mərkəzi və radio-rabitə sexi binası
əsaslı təmir edilərək istifadəyə ve-
rilmişdir. Ötən dövr ərzində Nax-
çıvan, Şərur, Şahtaxtı, Culfa sərnişin
vağzalı binalarının, Naxçıvan, Də-
rəşam, Nehrəm, Vəlidağ, Qıvraq,
Dəstə, Şahtaxtı, Culfa stansiyala-
rının idarəetmə mərkəzlərinin və
digər inzibati və yardımçı binaların
təmiri də məhz bu proqramın icrası
nəticəsində həyata keçirilmişdir.
Muxtar respublikada yol-nəqliyyat
kompleksinin yeniləşməsi istiqa-
mətində görülən işlərin davamı ola-
raq, Qarabörk və Vəlidağ stansi-
yalarında yükləmə və boşaltma
meydanı yaradılmışdır. 2011-ci ilin

may ayından isə Vəlidağ stansiya-
sından Qarabörk stansiyasına qum-
çınqıl, Şahtaxtı stansiyasından isə
Naxçıvan və Qarabörk stansiyala-
rına travertin-mərmər bloklarının
daşınmasına başlanılmışdır.
    Ötən dövr ərzində yeni avadan-
lıqların, maşın və mexanizmlərin
alınıb gətirilməsi, yolların əsaslı tə-
miri və yenidən qurulması da diqqət
mərkəzində saxlanılmış, dəmir yolu
nəqliyyatı sahəsində ixtisaslı kadrlara
olan tələbatın ödənilməsi istiqamə-
tində ardıcıl tədbirlər görülmüş, bu
məqsədlə Naxçıvan Regional Peşə
Tədris Mərkəzində müvafiq peşə
kursları təşkil olunmuşdur. Naxçıvan
Dövlət Texniki Kollecində “nəqliy-

yatda daşımaların təşkili” ixtisası
üzrə yüksəkixtisaslı kadrların hazır -
lanması məqsədilə zəruri maddi-
texniki baza yaradılmışdır. Naxçıvan
Dövlət Universitetində də “dəmir
yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mü-
həndisliyi” ixtisası üzrə təhsil alan
tələbələr üçün müasir əyani dərs
vəsaitləri ilə təmin olunan auditoriya
istifadəyə verilmişdir.
    Hazırda muxtar respublikada po-
lad relslər üzərində hər gün Ordu-
bad-Şərur və Vəlidağ-Culfa istiqa-
mətində yük-sərnişin qatarları hərəkət
edir. Yaradılan yüksək şərait, nü-
munəvi xidmətin təşkili bu nəqliyyat
növündən istifadə edən sərnişinlərin
ilbəil artmasına səbəb olmuşdur. Elə
bu səbəbdəndir ki, cari ilin doqquz
ayı ərzində muxtar respublika üzrə
96 min 594 sərnişin daşınmışdır.
    Muxtar respublikada hər il də-
miryolçuların peşə bayramlarının
qeyd olunması, onların əməyinə ve-
rilən qiymət bu sahənin inkişafına
göstərilən diqqətin tərkib hissəsidir.

Ötən illər ərzində muxtar respublika
dəmiryolçularından 1 nəfəri Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin
fərdi təqaüdünə, 2-si “Azərbaycan
Respublikasının əməkdar mühəndisi”
fəxri adına layiq görülmüş, 14 də-
miryolçu isə “Tərəqqi” medalı ilə
təltif olunmuşdur.
    Bu sahədə həyata keçirilən ardıcıl

tədbirlər, maddi-texniki bazanın

möhkəmləndirilməsi, aparılan qu-

ruculuq işləri sərnişinlərə yüksək

səviyyədə xidmət göstərilməsinə şə-

rait yaratmışdır. Bütün bunlar isə,

ümumilikdə, muxtar respublikada

nəqliyyat infrastrukturunun geniş-

ləndirilməsinin və əldə olunan yüksək

iqtisadi inkişafın bəhrəsidir.

Dəmir yolu nəqliyyatı muxtar respublika iqtisadiyyatının 
inkişafına töhfələr verir

Naxçıvan dəmiryol vağzalı

Culfa dəmiryol vağzalı Culfa Lokomotiv Deposu

13 oktyabr Azərbaycan dəmiryolçularının peşə bayramı günüdür

Bu il ölkəmizdə dəmir yolu nəqliyyatının yaradılmasının
134 ili tamam olur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 2005-ci il 5 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə
hər il oktyabrın 13-ü ölkəmizdə “Dəmiryolçuların peşə bayramı
günü” kimi qeyd edilir.

    Bu il avqustun 5-də Naxçıvan

Muxtar Respublikası Ali Məclisində

2014-2015-ci ilin payız-qış mövsü-

münə hazırlıq və qarşıda duran və-

zifələrlə əlaqədar müşavirə keçiril-

mişdir. Müşavirədə aid qurumlarla

yanaşı, “Naxçıvan Dəmir Yolları”

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə

də dəmir yolu nəqliyyatında qış ay-

larında hərəkətin təhlükəsizliyinin

təmin edilməsi ilə bağlı konkret tap-

şırıqlar verilmiş, vaqonlara və lo-

komotivlərə texniki baxış keçirilməsi,

yol təsərrüfatının saxlanması, ma-

terial ehtiyatının yaradılması konkret

vəzifə kimi müəyyənləşdirilmişdir.

    Müşavirədən ötən dövr ərzində
cəmiyyət tərəfindən payız-qış möv-
sümünə hazırlıq məqsədilə qərargah
yaradılmış, ötən payız-qış mövsü-
mündə görülən işlər təhlil edilmiş,
aşkar olunmuş nöqsan və çatışmaz-
lıqlar nəzərdən keçirilərək tədbirlər
planı təsdiq edilmişdir. Tədbirlər
planına əsasən, cəmiyyətin tabe idarə
və strukturları tərəfindən aşağıdakı
işlər görülmüşdür.
    Yük və Sərnişin Daşımaları İda-
rəsi tərəfindən işə qəbul edilmiş
yeni işçilərə qatarların payız-qış
mövsümündəki hərəkəti ilə əlaqədar
texniki məşğələlər keçirilmiş, qış
şəraitində qatarların idarəolunma
xüsusiyyətləri ətraflı izah olunmuş-
dur. Culfa Lokomotiv Deposunda
payız-qış mövsümündə istismar olu-
nacaq 5 ədəd elektrovozun və 5
ədəd manevr-magistral teplovozunun
hərəkət və dartı hissələrinə texniki
baxış keçirilmişdir. Qış mövsümündə
elektrovozların normal və fasiləsiz
işini təmin etmək məqsədilə Bakı
şəhərində yonularaq gətirilmiş 24
ədəd təkər cütündən 14-ü dəyişdi-

rilmişdir. 10 təkər cütü isə hazırda
ehtiyatda saxlanılır. Ümumiyyətlə,
bu ilin ötən 9 ayında 142 müxtəliftipli
vaqon cari təmir edilmişdir. Bundan
başqa, lokomotivlərin və istilik sis-
temləri ilə təchiz olunmuş sərnişin
vaqonlarının payız-qış mövsümünə
hazırlığı ilə əlaqədar tələb olunan
ehtiyat hissələri və 16 ton sürtgü
yağı tədarük edilmişdir. Sərnişinlərin
payız-qış mövsümündə rahat gediş-
gəlişlərini təmin etmək üçün 4 ədəd
istilik sistemi ilə təchiz olunmuş
sərnişin vaqonu mövsümə tam hazır
vəziyyətə gətirilmişdir. İstismarda
olan bütün elektrik qurğu və ava-
danlıqların da torpaqlayıcı müqavi-
mətləri yoxlanılaraq texniki normaya
uyğunlaşdırılmış, qış mövsümündə
vaqonların normal qızdırılması üçün
51 ton daş kömür ehtiyatı yaradıl-
mışdır. Əlavə olaraq, cari ilin oktyabr
ayında 40 ton daş kömürün alınıb
gətirilməsi nəzərdə tutulur.
    Naxçıvan Yanacaq Təchizatı
Məntəqəsində bütün istilik sistemləri
və avadanlıqları yoxlanılaraq ya-
rarsız hissələr yenisi ilə əvəz olun-
muşdur. Nasos qurğuları, texniki
avadanlıqlar və elektrik xətlərindəki
bütün çatışmazlıqlar aradan qaldı-
rılmışdır. Üç ədəd müasir tələblərə
cavab verən yanğın əleyhinə lövhə
alınaraq quraşdırılmış və lazımi
avadanlıqlarla komplektləşdirilmiş-
dir. Anbarın ərazisindəki ildırım -
ötürücülərin torpaqlayıcı müqavi-
mətləri də yoxlanılaraq texniki nor-
maya uyğunlaşdırılmış, əlavə xə-
bərdaredici işarələr qoyulmuşdur.
    Dəmir yolu nəqliyyatında başlıca

vəzifələrdən biri hərəkətin təhlü-
kəsizliyinin təmin edilməsidir. İnfra -
struktur İdarəsinin Ordubad və
Naxçıvan yol sahələri bu məsələni
diqqət mərkəzində saxlamış, xid-
məti ərazidə qatarların təhlükəsiz
hərəkətinin təmin olunması məq-
sədilə baş və stansiya yollarının
vəziyyəti yoxlanılmış, kəskin eh-
tiyac duyulan sahələrə 35 ədəd ya-
rımyararlı ağac şpal, 492 ədəd təzə
ağac şpal və 123 ədəd dəmir-beton
şpal qoyularaq 50 metr yararsız
rels yarımyararlı relslə əvəz edil-
mişdir. Bununla yanaşı, xidməti
ərazidə yolun təmiri məqsədilə 232
dəst izomaterial istifadə edilərək
1926 mis rels birləşdiricisi qaynaq
edilmiş və bütün qüsurlu rels bir-
ləşdiriciləri dəyişdirilmişdir. Qışda
stansiya yollarının, yoldəyişdirici
qurğuların və mənzillərin qardan
təmizlənməsi məqsədilə əməliyyat
planı hazırlanmış, yerli icra nü-
mayəndələri və bələdiyyələrlə mü-
qavilələr bağlanmışdır. Relslərdə
olan qüsurların vaxtında aşkar edil-
məsi, yoldəyişdirici qurğuların və
qaynaq calaqlarının yoxlanılması
məqsədilə alınmış müasirtipli
“Sprut” markalı defektoskop-yo-
lölçən aparatı vasitəsilə xidməti
ərazidə 1054 km baş yol, 163 km
stansiya yolları, 340 dəst yoldə-
yişdirici qurğu və 48060 ədəd qay-
naq calağı yoxlanılmışdır. Neh-
rəm-Qarabörk mənzilində dəmir-
beton kanallar çöküntü, palçıq və
dağ süxurlarından təmizlənmişdir.
    Payız-qış mövsümündə rabitə,
işarəvermə və enerji qurğularının

ahəngdar və fasiləsiz işinin təmin
edilməsi vacib şərtdir. Bu məqsədlə
də xidməti ərazidəki və struktur böl-
mələrdə rabitə, elektrik xətlərinin,
işıqlanmanın vəziyyəti yoxlanılaraq
aşkar olunmuş nasazlıqlar aradan
qaldırılmışdır. Stansiyalarda hərə-
kətin təhlükəsizliyini təmin etmək
məqsədilə 246 ədəd müxtəliftipli
rele, 25 ədəd radio-rabitə bloku,
125 metr magistral kabel dəyişdi-
rilmişdir. Naxçıvan-Başbaşı mənzi-
lindəki magistral kabelin izolyasi-
yasını texniki normaya uyğunlaş-
dırmaq məqsədilə 14 ədəd mufta
yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Ordu-
bad-Vəlidağ sahəsində yararsız və-
ziyyətdə olan 323 ədəd müxtəliftipli
izolyator, 2 ədəd 10 kv-luq ayırıcı,
130 metr 4x2,5 tipli kabel, 350 metr
alçaqgərginlikli elektrikötürücü xətti
dəyişdirilmiş, obyektlərdə 11 ədəd
yeni elektron sayğac quraşdırılmışdır.
Bütün dartı yarımstansiyaların rele-
mühafizə sistemi Bakı Elektrolabo-
ratoriyasının işçiləri ilə birgə yox-
lanılmış, Culfa-Şərur sahəsində kon-
takt şəbəkəsi xəttində 21 korroziyaya
məruz qalmış yük tənzimləyicisinin
trosu dəyişdirilmişdir.
    Culfa bərpa qatarındakı qaldırıcı
kranlara, elektrostansiyalara və digər
texnikalara baxış keçirilərək kranların
trosları yağlanmış, qaldırıcı qurğu
sınaqdan çıxarılmışdır. Texniki İn-
zibati Binaların Təmir-Tikinti İdarəsi
tərəfindən binaların dam örtüklərinə,
qapı və pəncərələrinə baxış keçiril-
miş, nasos stansiyalarının xətləri,
qurğu və avadanlıqları yoxlanılaraq
çatışmazlıqlar aradan qaldırılmışdır.

Təhlükəsizlik komandalarının gözətçi
məntəqələrində təmir işləri aparılmış,
post geyimləri və yataq əşyaları
qaydaya salınmışdır. Yanğın qata-
rında və çən vaqonlarında təmir
işləri aparılaraq yanğın texnikası
qışa hazır vəziyyətə gətirilmişdir.
    “Naxçıvan Dəmir Yolları” Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyəti payız-
qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar
təsdiq etdiyi tədbirlər planına əsasən
digər işlər də həyata keçirmişdir.
Belə ki, Təhlükəsizlik İdarəsinin
yanğın təhlükəsizliyi üzrə baş ins-
pektorunun, enerji sahəsinin və ai-
diyyəti işçilərin iştirakı ilə bütün
idarə, stansiya və strukturlarda stan-
darta uyğun olmayan qızdırıcı elek-
trik və qaz cihazlarından istifadənin
vəziyyəti yoxlanılmış, Culfa yanğın
qatarında və çən vaqonlarında təmir
işləri aparılaraq qışa tam hazır və-
ziyyətə gətirilmişdir. Dəmiryol tə-
sərrüfatında çalışan işçilər xüsusi
geyim, ayaqqabı və fərdi mühafizə
vasitələri ilə təchiz olunmuşlar. Sa-
hələrdə istifadə edilən və standartlara
cavab verməyən bütün işçi alətləri
yeniləşdirilmişdir. İstismar edilən 9
qazanxana və 6 fərdi qızdırıcıya
texniki baxış keçirilərək tam saz
vəziyyətə gətirilmişdir.
    Cəmiyyət tərəfindən payız-qış
mövsümünə hazırlıq işləri davam
etdirilir. Həyata keçirilən bu tədbirlər
qarşıdan gələn qış mövsümündə
muxtar respublikada dəmir yolu nəq-
liyyatında sərnişin və yük daşınması
zamanı hərəkətin intensivliyinin və
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
mühüm rol oynayacaqdır.

“Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin

mətbuat xidməti

“Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 
payız-qış mövsümünə hazırlığı davam etdirir
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    Dünən Naxçıvan şəhərindəki
İlham Əliyev adına Olimpiya-İdman
Kompleksində Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının gənc üzvləri arasında futzal
üzrə Naxçıvan Muxtar Respublika
birinciliyi keçirilib. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Gənclər Fondu, Gənclər və
İdman Nazirliyi və Yeni Azərbaycan
Partiyası (YAP) Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkilatının Heydər

Əliyev adına Gənclər Birliyinin birgə
təşkil etdiyi turnirdə 8 komanda
qüvvəsini sınayıb. Olimpiya sistemi
üzrə keçirilən birincilikdə Şərur, Sə-
dərək, Ordubad, Culfa, Kəngərli,
Şahbuz, Babək və Naxçıvan ko-
mandaları mübarizə aparıblar. Gərgin
idman şəraitində keçən turnirdə
finala Culfa və Naxçıvan futzalçıları
vəsiqə qazanıblar. 
     Birinciliyin reqlamentinə əsasən,
üçüncülük uğrunda oyun keçirilməyib
və yarımfinala kimi yüksələn, lakin
həlledici görüşə vəsiqə qazanmaq
üçün meydana çıxaraq məğlub olan
Sədərək və Ordubad komandaları bi-
rinciliyi üçüncü pillədə başa vurublar.
Final görüşü isə gözlənildiyindən də
gərgin keçib. Culfa rayonu və Nax-

çıvan şəhəri komandalarının matçında
azarkeşlər yalnız bir qolun şahidi
olublar. Belə ki, ilk hissədə naxçıvanlı
futzalçıların yeganə qolu oyunun ta-
leyini həll edib – 0:1. Bununla onlar
Yeni Azərbaycan Partiyasının gənc
üzvləri arasında futzal üzrə Naxçıvan
Muxtar Respublika birinciliyinin qa-
libi adını qazanıblar.
    Sonda qalib komandalara diplom,
kubok və hədiyyələr təqdim olunub.
Mükafatları gənclər və idman naziri
Azad Cabbarov, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Gənclər Fondunun icraçı
direktoru Məmməd Babayev və YAP
Naxçıvan Muxtar Respublika Təş-
kilatının icra katibi Anar İbrahimov
təqdim ediblər.

Futzal üzrə muxtar respublika birinciliyinə yekun vurulub

    2014-cü il Naxçıvan Muxtar Res-
publikası üçün çox əlamətdar və
uğurlu ildir. Prezident İlham Əliyev
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
90 illik yubileyinin keçirilməsi haq-
qında sərəncam imzalamış və bu-
nunla əlaqədar olaraq Tədbirlər
Planı təsdiqlənmiş, Naxçıvanın 90
illik yubileyi geniş təntənə ilə qeyd
edilmişdir. Elə yubiley tədbirlərinin
davamı kimi, Naxçıvanda muxtar
respublikanın Bəstəkarlar Təşkila-
tının hesabat konserti də məhz mu-
siqi günündə qeyd olundu.
    Azərbaycan Bəstəkarlar İttifa-
qının bölgələrdə yerləşən təşkilat-
larından ən fəalı olan Naxçıvan
Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının əməkdar
incəsənət xadimi, bəstəkar Şəm-
səddin Qasımov konserti giriş sözü
ilə açarkən qeyd etdi ki, 90 il ərzində
muxtar respublika mədəniyyət və
incəsənət sahəsində böyük inkişaf
yolu keçmişdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatı
ulu öndər Heydər Əliyevin təşəb-
büsü və qayğısı ilə yaradılan təşki-
latlardandır. Naxçıvanın musiqi sə-
nətinin inkişafının son 36 ili ümum-
milli liderin adı ilə bağlıdır.
    İlk dəfə olaraq 1978-ci ilin sen -
tyabr ayında Naxçıvanda Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının Naxçıvan
Təşkilatı fəaliyyətə başladı və o
gündən etibarən bu təşkilat muxtar
respublikanın ictimai-mədəni həya-
tında yaxından iştirak edir, musiqi
mədəniyyətimizin zənginləşməsi yo-
lunda səyini əsirgəmir. Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqı bütün bölgələrdə
yerləşən təşkilatlarla, eləcə də Nax-
çıvan təşkilatı ilə daim sıx əlaqə
saxlayır, yaradıcı ünsiyyət qurur.
    Bu gün muxtar respublikada

musiqi mədəniyyətinin inkişafı üçün
zəruri baza mövcuddur. Naxçıvanı
gəzib dolaşdıqca mədəni inkişafı
görməmək mümkün deyil. Şəhərin
təmizliyi, geniş küçə və prospektləri,
ələlxüsus da insanların səmimiyyəti
və qonaqpərvərliyi, öz şəhərinə
vurğunluğu hər kəsi valeh edir. Ta-
rixinə, incəsənətinə dəyər verən
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
27 uşaq musiqi, incəsənət və bədii
sənətkarlıq məktəbləri, Naxçıvan
Musiqi Kolleci fəaliyyət göstərir.
Gözəl ənənələrə malik Naxçıvan
Musiqi Kolleci Azərbaycanın ta-
nınmış təhsil ocaqlarından biridir.
Burada çalışan geniş potensiallı
müəllim kollektivi, demək olar ki,
öz peşələrinin fədailəridir. Onların
yetişdirdikləri kadrlar nəinki Nax-
çıvanda, eləcə də respublikamızın
ayrı-ayrı bölgələrində, paytaxtda
öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
Naxçıvan Musiqi Kolleci ali musiqi
məktəbləri üçün fundamental bir
bazadır və fərəhləndirici haldır ki,
Naxçıvan Dövlət Universitetində
İncəsənət fakültəsi və konservato-
riya fəaliyyətə başladığı gündən
tələbə kontingenti bu kollecin bu-
raxılışlarıyla təmin olunur. Naxçıvan
Dövlət Universitetində Bəstəkarlıq
kafedrasının yaradılması da Azər-
baycan bəstəkarlıq məktəbinə gözəl
töhfədir. Bu kafedraya Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının
əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar
Kamal Əhmədov rəhbərlik edir.
Kafedra professional bəstəkarların
yetişməsində çox böyük əhəmiyyətə
malikdir.
    Konservatoriyada olan maddi-
texniki baza tələbələrin təhsili üçün
gözəl imkanlar yaradır.

    Milli Musiqi Günündə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Bəstəkarlar
Təşkilatının sayca V hesabat konserti
“Muxtariyyət ili” devizi altında öz
açılışını etdi. Elə konsertdə səslənən
əsərlərin bir çoxunun mövzusu da
məhz doğma torpaqla bağlı, onu
vəsf edən əsərlər idi. Bu əsərlər
arasında Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının əməkdar incəsənət xadimi
Kamal Əhmədovun “Naxçıvan es-
kizləri”, Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının əməkdar incəsənət xadimi
Şəmsəddin Qasımovun “Naxçıvan”,
“Muxtariyyət nəğməsi”, “Sönməyən
Günəşim”, gənc bəstəkar Günay
Məmmədovanın “Naxçıvanım”,
“Yaşasın müstəqil Azərbaycanım”,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əməkdar incəsənət xadimi Yaşar
Xəlilovun “Naxçıvanım”, “Naxçıvan
himni”, “Əshabi-Kəhf” kimi doğma
diyarı tərənnüm edən musiqi nöm-
rələri var idi.
    Hər bir bəstəkarın əsərinə həyat
verən, yaşadan onun ifaçısıdır. Bu
baxımdan musiqi kollektivlərinin,
ifaçıların əməyi xüsusilə qeyd edil-
məlidir. Həmin gün müğənnilər
Bəsti Qasımova, Qəribə Həsənova,
Gülyanaq Fərzəliyeva, Şəhriyar Cə-
biyev, Yaşar Qurbanov, Əli Davudi,
skripka ifaçısı Cahangir Qurbanov,
onları müşayiət edən pianoçular
Xalubər Namazova, Orxan Rəsullu,
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının
Estrada Orkestri, Xalq Çalğı Alətləri
Orkestri, Kamera Orkestri, xor kol-
lektivlərinin ifasında unudulmaz bir
musiqi bayramı yaşandı. 
    Konsertdən alınan təəssürat bir

daha sübut etdi ki, Naxçıvan Muxtar

Respublikası blokada şəraitində ya-

şamasına baxmayaraq, öz mənəvi

sərvətlərini qoruyub saxlamaqla ya-

naşı, gələcək qələbələrə doğru iri

addımlarla irəliləyir. Naxçıvanlı həm-

karlarımıza uğurlar arzulayırıq.

Həcər BABAYEVA
Azərbaycan Respublikasının

əməkdar incəsənət xadimi 
“Azərbaycan qəzeti” 
10 oktyabr 2014-cü il

Naxçıvanda Milli Musiqi Günü
    Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1995-ci ildə imzaladığı Fərmana
əsasən, hər il dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin doğum günü Azər-
baycanda “Milli Musiqi Günü” kimi təntənə ilə qeyd olunur. Həmin
gün bölgələrimizdə də geniş konsert proqramları təşkil edilir. Çünki bu
bayram təkcə musiqisevərlərin deyil, həm də bütün xalqımızın bayramıdır.
Hazırda elə bir azərbaycanlı tapılmaz ki, onun qəlbində Üzeyir bəyə
məhəbbət, ölməz sənətinə hörmət olmasın. Belə təntənəli tədbirlərdən
biri də bu günlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilib.

    Naxçıvan şəhərində yerləşən “N”
hərbi hissədə payız çağırışına həsr
olunmuş “Vətənin müdafiəsinə hazı -
ram” çoxnövçülüyü üzrə şəhər bi-
rinciliyi keçirilib. Naxçıvan Şəhər
Gənclər və İdman İdarəsi, Təhsil
Şöbəsi və Səfərbərlik və Hərbi Xid-
mətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
Naxçıvan Şəhər İdarəsinin təşkil et-
diyi yarışda 13 tam orta məktəbin
komandası iştirak edib.
    Tədbiri giriş sözü ilə açan Nax-
çıvan Şəhər Gənclər və İdman İda-
rəsinin rəisi Xəyal Qurbanov bildirib
ki, bu cür yarışların keçirilməsi
gənclərə vətənpərvərlik hisslərinin
aşılanmasında mühüm rol oynayır. 

    Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsinin
nümayəndəsi Ruslan Quliyev və
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Ça-
ğırış üzrə Dövlət Xidmətinin Nax-
çıvan Şəhər İdarəsinin əməkdaşı
Əli Kazımov çıxış edərək Naxçı-
vanda gənclərin bütün sahələrdə
inkişafına göstərilən dövlət qayğı-
sından danışıb, tədbir iştirakçılarına
uğurlar diləyərək keçirilən yarış

haqqında məlumat veriblər. 
    Poliatlon dördnövçülük proqra-
mına uyğun olaraq, yarış 100 metr
məsafəyə qaçış, 3000 metr kross,
qumbaraatma və turnikdədartınma
növləri üzrə keçirilib. Nəticəyə gə-
lincə, 16 nömrəli tam orta məktəbin
komandası yarışın qalibi adını qa-
zanıb. Birinciliyi 15 nömrəli tam
orta məktəbin komandası ikinci,
1 nömrəli tam orta məktəbin ko-
mandası isə üçüncü pillələrdə başa
vurublar. 
    Sonda yer tutan komandalara
təşkilatçıların kubok və diplomları
təqdim edilib. 

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Şəhər birinciliyi keçirilib

İtmişdir
Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən (indiki İiqtisadiyyat və Sə-

naye Nazirliyi) 29.06.2004-cü ildə Naxçıvan şəhər sakinləri Abbasov Yusif Həsən oğlu və Abbasov
Rza Yusif oğlunun adına verilmiş Naxçıvan şəhərinin Babək məhəlləsində yerləşən qeyri-yaşayış
sahəsinin 000156 nömrəli mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamə itdiyindən etibarsız sayılır.

    Sentyabr ayında muxtar respub-
likamızda epidemioloji vəziyyət sa-
bit olmuş, zəhərlənmələr baş vermə -
miş, infeksiya ocaqlarında profi-
laktik və epidemiya əleyhinə təd-
birlər həyata keçirilmişdir. Yeni-
doğulmuş uşaqların 95,9 faizi ida-
rəolunan yoluxucu xəstəliklərə görə
peyvənd almışdır. Mövsümi xəstə-
liklərin və zəhərlənmələrin qarşısını
almaq məqsədilə qidalanma səna-
yesi, kommunal, ictimai iaşə, ticarət,
su təchizatı, müalicə-profilaktika
müəssisələrinin rəhbərlərinə mü-
vafiq göstərişlər verilmiş, su təc-
hizatı sistemlərində, ictimai, inzibati
və fərdi binalarda, tullantı və çirkab
suları axıdılan yerlərdə, məişət tul-
lantıları qoyulan meydançalarda 36
min 810 kvadratmetr ərazidə de-
zinfeksiya, 19 min 465 kvadratmetr
ərazidə dezinseksiya tədbirləri hə-
yata keçirilmişdir.
    İstehsal olunmuş məhsulların ser-
tifikatlaşdırılması işi Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət
Komitəsi ilə birgə aparılmış, 45
məhsul sertifikatlaşdırılmışdır. 
    Ay ərzində Bakterioloji labora-
toriya fəaliyyətini davam etdirmiş,
59 su, 283 yuyuntu nümunələrinin,
249 digər nümunələrin müayinələri
aparılmışdır.
    Obliqat qrupların bakterioloji
müayinələri diqqət mərkəzində sax-
lanılmış, səhiyyə üzrə 45, təhsil üzrə
158, qidalanma sənayesi, ictimai
iaşə və ticarət üzrə 226, kommunal
sahələr üzrə 92, sürücülük üzrə 87
nəfər olmaqla, bütövlükdə, 608 nəfər
müayinədən keçmişdir.
    Radioloji qrup tərəfindən 13

yerdə gündəlik olaraq radioloji ölç-
mələr aparılmış, təbii fon şüalan-
ması yol verilən hədd daxilində
olmuşdur. Qidalanma gigiyenası
laboratoriyasında 98 nümunədə
392 müayinə aparılmış, o cümlədən
yerli istehsal olan xörək duzu nü-
munələrində yodun, həmçinin 9 un
nümunəsində  bəsit elektrolit  dəmir
preparatlarının tələbata uyğunluğu
müəyyən edilmişdir.
    Kommunal gigiyena laboratori-
yasında 51 nümunədə 408, Toksi-
koloji, xarici mühitdə və ərzaq məh-
sullarında zəhərli kimyəvi maddə-
lərin qalıq miqdarının təyini labo-
ratoriyasında 82 nümunədə 260 müa-
yinə aparılmışdır. Əhalinin sanitariya
sahəsində maarifləndirilməsi ardıcıl
şəkildə aparılmış, 20 mühazirə oxun-
muş, 2 seminar keçirilmiş, tibbi şu-
rada 6 məsələ müzakirə edilmişdir. 
    “İstehsalatda baş verən bədbəxt
hadisələr və onların aradan qaldı-
rılması sahəsində görülən tədbirlər”lə
əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisində 8 iyun 2011-ci
ildə keçirilmiş müşavirədə verilmiş
tapşırıqların icrası ilə bağlı tikinti
və inşaat obyektlərində nəzarət yox-
lamaları aparılmışdır.
    Əhalinin sanitariya-epidemioloji
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məq-
sədilə muxtar respublikanın sanita-
riya-epidemioloji xidmət orqanları
tərəfindən obyektlər sanitar-gigiye-
nik vəziyyətə görə yoxlanılmış,
aşkar olunmuş nöqsanların aradan
qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər
görülmüşdür.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Səhiyyə  Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

Muxtar respublikada epidemioloji 
vəziyyət sabitdir

    Culfa rayonunun Saltaq kənd
tam orta məktəbinin kitabxanasında
görkəmli pedaqoq, maarifçi, şair
Məhəmməd Tağı Sidqinin anadan
olmasının 160 illiyinə  həsr edilmiş
oxucu  konfransı keçirilib. 

    Tədbiri giriş sözü ilə məktəbin
direktoru Sevinc Mustafayeva aça-
raq M.T.Sidqinin həyat və fəaliyyəti
haqqında danışıb. O qeyd edib ki,
görkəmli maarifçi, böyük mütəfək-
kir Məhəmməd Tağı Sidqi tanınmış
qələm sahiblərindən olub. Maarif-
çilik ideyalarının həm elmi, həm
təcrübi sahədə inkişafına təməl olan
Sidqi yaradıcılığı xalqın dünya -
görüşünün formalaşmasına təsir
edən əsərlər məcmusudur. Naxçıvan
torpağının yetirməsi olan Məhəm-
məd Tağı Sidqi xalqının, millətinin
maariflənməsi uğrunda mübarizə
aparan ilk maarif fədailərindəndir.
O, Vətənin ağır sınaqlara məruz
qaldığı bir zamanda qorxmadan,
çəkinmədən maarifçilik uğrunda
mübarizə aparıb. 
    Bildirilib ki, Məhəmməd Tağı
Sidqi 1854-cü ildə Ordubad şəhə-
rində anadan olub. İlk təhsilini Or-
dubadda alıb, buradakı Şah Sultan
Hüseyn mədrəsəsində oxuyub, ərəb
və fars dillərini mükəmməl mənim-
səyib. M.T.Sidqi bədii yaradıcılığa
ilk gənclik illərində başlayıb. O,
Azərbaycan maarifçi-realist ədəbiy-
yatının inkişafına ciddi töhfələr verib.
Vurğulanıb ki, M.T.Sidqinin yeni
ədəbiyyat konsepsiyasında ədəbi di-
lin saflığı, sadələşməsi ideyası da
mühüm yer tutur. Maarifçi ədib ana

dilini lüzumsuz, qəliz ərəb, fars və
rus sözləri, ibarələri ilə ağırlaşdıran
başabəla “oxumuşları” tənqid edir,
qələm sahiblərini doğma dilin saflığı
və təmizliyini qorumağa, sadə tərzdə
əsərlər yazmağa səsləyirdi. O, ədəbi

dili korlayan ziyalıların belə möv-
qeyinin törətdiyi fəsadlara diqqət
yönəldərək yazırdı: “Ölüb getmiş
babalarımızdan birisini qəbirdən
qavzayıb gətirəsən, bu danışığa diq-
qətlə qulaq asandan sonra türk oğlu
türk ola-ola, heç bir şey başa düş-
məyib bizlərə türk deməyə və ya
deməməyə mütərəddid olsa da, di-
limizə hərgiz türk dili deyə bilməz.
Çünki bu dil bir libasa bənzəyir ki,
guya pambığı Türküstanda əkilib,
ipliyi İranda əyirilib, rəngi Ərəbis-
tanda verilib, özü Azərbaycanda to-
xunub, Rusiyada gömrüklənib, xərc
və kirayəsi çox olduğuna görə heç
bir tayfa etina etməyib və heç bir
ölkədə füruşa getməyib həmin bu
səfahatda satılmaqdadır”.
    Bütövlükdə, görkəmli ziyalı Mə-
həmməd Tağı Sidqi bir sıra digər
sahələrlə yanaşı, Azərbaycan ədə-
biyyatının yeniləşməsi istiqamətində
həm şair, həm də ədəbiyyatşünas
kimi mühüm xidmətlər göstərmişdir. 
    Konfransda məktəbin kitabxana-
çısı Elnur Zülfüqarovun və Azər-
baycan dili və ədəbiyyat  müəllimi
Arif Nuriyevin çıxışları olub.
    Sonda məktəbin şagirdlərinin ifa-
sında M.T.Sidqinin şeirləri bədii qi-
raət edilib, “Məhəmməd Tağı Sidqi
– 160” adlı  sərgiyə  baxış olub.

- Sona MİRZƏYEVA

Məhəmməd Tağı Sidqinin 
160 illiyinə həsr edilmiş konfrans
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