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     Fevralın 11-də Şahbuz Rayon Rabitə İda-
rəsinin yeni binası və Yeni Nəsil Texnolo-
giyalı Avtomat Telefon Stansiyası istifadəyə
verilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov və Azərbaycan
Respublikasının rabitə və informasiya tex-
nologiyaları naziri Əli Abbasov açılış mə-
rasimində iştirak etmişlər.
    Açılış tədbirində çıxış edən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının rabitə və infor-

masiya texnologiyaları naziri Rövşən Məm-
mədov bildirmişdir ki, son illər muxtar
respublikada rabitə və informasiya texno-
logiyaları sahəsində mühüm tədbirlər həyata
keçirilmiş, informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının inkişafı yeni mərhələyə
yüksəlmişdir. Hazırda muxtar respublikada
bu sahədə beynəlxalq təcrübəyə və qabaqcıl
texnologiyalara əsaslanan fəaliyyət sayə-
sində müsbət nəticələr əldə edilmiş, ən
müasir standartlara uyğun telekommuni-
kasiya infrastrukturu formalaşmışdır. Yaşayış
məntəqələrində fiber-optik kabel xətlərinin
tikintisi aparılmış, Naxçıvan şəhərində evə-
dək optika layihəsinin icrasına başlanılmış,
muxtar respublikaya daxil olan internet
kanalının sürəti artırılmışdır. Son illərdə
bu sahədə əldə olunan nailiyyətlər barədə
ətraflı məlumat verən Rövşən Məmmədov
göstərilən qayğıya görə minnətdarlığını
bildirmişdir. 
    Çin Xalq Respublikasının “Huawei” şir-
kətinin Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Türkiyə
regionları üzrə prezidenti Sun Ming Azər-
baycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin vətəni olan Naxçıvanda ilk dəfə

olduğunu və bundan məmnunluğunu ifadə
edərək demişdir ki, bu gün Azərbaycanda
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrinə uğurla
tətbiq edilir. Artıq Azərbaycan dünyada
həm də informasiya-kommunikasiya tex-
nologiyaları ölkəsi kimi  tanınır. Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da bu sahənin in-
kişafı prioritet təşkil edir. 2002-ci ildən eti-
barən “Huawei” şirkəti ilə muxtar respublika
arasında əməkdaşlıq başlanmış, informasiya

texnologiyaları sahəsində bir sıra layihələr
icra olunmuşdur. 

    Sun Ming uğurlu əməkdaşlığa görə “Hua-
wei” şirkətinin idarə heyəti adından minnət-
darlığını bildirmiş və şirkətin məhdud fiziki

imkanlı uşaqların təhsil almasına köməklik
məqsədilə hazırladığı “Elektron təhsil” sis-
temini muxtar respublikaya hədiyyə etmişdir. 
    Azərbaycan Respublikasının rabitə və
informasiya texnologiyaları naziri Əli Ab-
basov tədbirdə çıxış edərək demişdir ki, bu
gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən rabitə və informasiya texnologi-
yalarının inkişafına hərtərəfli qayğı göstərilir.
Artıq Azərbaycanın ümumdünya elektron
məkanına inteqrasiyası təmin edilmiş, in-

formasiya-kommunikasiya texnologiyalarına
əsaslanan iqtisadiyyatın təşəkkülü istiqa-

mətində mühüm addımlar atılmışdır. Həm-
çinin bu siyasət  ölkəmizdə informasiya cə-
miyyətinin inkişafına, milli informasiya və

kommunikasiya infrastrukturunun mütərəqqi
texnologiyalar əsasında müasirləşdirilməsinə
səbəb olmuşdur. 
     Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2013-cü il
Azərbaycanda “İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyaları ili” elan edilmiş, ötən il fev-
ralın 8-də Azərbaycanın ilk telekommuni-
kasiya peyki orbitə çıxarılmışdır. Bu gün
Azərbaycan regionda informasiya texnolo-
giyaları xidmətlərinin ixracatçısına çevril-

mişdir. Rabitə və informasiya texnologiyaları
sahəsində görülən işlər qədim tarixə malik
olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da
uğurla həyata keçirilir. Hazır da muxtar res-
publika ən müasir informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyaları infra strukturuna ma-
likdir. Əli Abbasov bu sahədə əldə olunan
nailiyyətləri muxtar respublikanın sosial-
iqtisadi inkişafının tərkib hissəsi kimi
dəyərləndirmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Şahbuz ra-
yonunda Rabitə İdarəsinin yeni binasının
və Yeni Nəsil Texnologiyalı Avtomat Telefon
Stansiyasının istifadəyə verilməsi nəticəsində
rayonda 3500-dən artıq abonentə müasir tə-
ləblər səviyyəsində telekommunikasiya xid-
mətlərinin göstəriləcəyini bildirmiş, bu mü-
nasibətlə kollektivi və istifadəçiləri təbrik
edərək demişdir: “Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2003-cü il 17 fevral tarixli
Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının
inkişafı naminə informasiya və kom -
munikasiya texnologiyaları üzrə Milli Stra-
tegiya (2003-2012-ci illər)” təsdiq edilmişdir.

Şahbuz Rayon Rabitə İdarəsinin yeni 
binası istifadəyə verilmişdir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası qədim, orta əsrlər və
yeni dövr tariximizin izlərini özündə əks etdirən nadir mad-
di-mədəniyyət və memarlıq abidələri ilə zəngindir. Beş
min illik şəhər mədəniyyəti tarixi olan bu qədim diyar özündə
ilk insanların yaşadıqları mağaraları, qədim yaşayış yerlərini,
erkən şəhər mədəniyyəti qalıqlarını, möhtəşəm qala divarlarını,
qayaüstü təsvirləri, daş qoç heykəllərini, xatirə memarlığının
ən gözəl nümunələri olan türbələri əks etdirir. Hazırda
muxtar respublika ərazisində 1200-dən çox dünya, ölkə və
yerli əhəmiyyətli tarixi abidə qeydə alınaraq pasportlaşdı-
rılmışdır ki, onların içərisində müdafiə qalalarının, o cümlədən
“Əlincəqala”nın özunəməxsus yeri və rolu vardır. 
    Culfa rayonundakı Əlincə dağın üzərində yerləşən “Əlin-
cəqala” ən qədim müdafiə və yaşayış yerlərindən biridir.
“Əlincəqala”nın adı çəkilən ən qədim mənbələrdən biri “Ki-
tabi-Dədə Qorqud” dastanıdır. “Əlincəqala” tarixdə Azərbaycan
xalqının əyilməzlik və mübarizlik rəmzi kimi böyük şöhrət
qazanmış, 1387-1401-ci illərdə, 14 il ərzində Əmir Teymurun
qoşunlarının hücumlarına müqavimət göstərmişdir.
    Möhkəm divarlar və bürclərlə əhatə olunmuş “Əlincə-

qala”da Şəmsəddin Eldənizin hakimiyyəti illərində Azər-
baycan Atabəylər dövlətinin baş xəzinəsi saxlanmışdır. O
vaxt qalanın içərisində yaşayış evləri, təsərrüfat binaları,
qalaya gedən yolların üstündə mühafizə məqsədi ilə səngər
və bürclər tikil mişdir. Qalanın müxtəlif yerlərində qaya
üzərində su hovuzları qazılmış, xüsusi arxlar çapılmışdır.
“Əlincəqala”nın divarları və qalada olan tikililər əcdadlarımıza
xas olan qədim tikinti mədəniyyətini günümüzə qədər
gətirib çıxartmışdır. 
    Orta əsrlər zamanı “Əlincəqala”da Azərbaycanın ayrı-
ayrı dövlətlərinin  zərbxanaları yerləşmiş və burada müxtəlif
dövrlərdə Azərbaycan feodal hakimlərinin adından sikkələr
kəsilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mə-
dəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması
işinin təşkili haqqında” 2005-ci il 6 dekabr tarixli Sərən-
camının icrası ilə əlaqədar muxtar respublika ərazisindəki
tarix və mədəniyyət abidələri qeydə alınıb pasportlaşdırı-
larkən “Əlincəqala” haqqında da məlumatlar toplanmış və

bu abidə 2007-ci ildə dünya əhəmiyyətli abidələrin siyahısına
daxil edilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci
maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq “Əlin-
cəqala” tarixi abidəsini milli-mədəni sərvət kimi qoruyub
saxlamaq məqsədilə qərara alıram:
    1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının Naxçıvan Bölməsi ilə birlikdə “Əlincəqala”nın
elmi-bərpa layihəsini hazırlayıb Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının Ali Məclisinə təqdim etsin və layihə üzrə bərpa iş-
lərinin aparılmasını təmin etsin.
    2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi Culfa Rayon İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə
“Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyinin yaradılması
üçün müvafiq tədbirlər görsün.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin Sədri                       Vasif TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 11 fevral 2014-cü il

Culfa rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
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Həmin strategiyada nəzərdə tutulmuş vəzi-
fələrin icrası üçün 2005-2008-ci və 2010-
2012-ci illəri əhatə edən Azərbaycan Res-
publikasında rabitə və informasiya texno-
logiyalarının inkişafı üzrə dövlət proqramları
qəbul olunmuş, bu sahədə həyata keçirilən
tədbirlər nəticəsində Azərbaycan kosmik
sənaye ölkəsinə çevrilmişdir”. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Ölkəmizdə
informasiya texnologiyalarının inkişafı sa-
həsində görülən işlər Naxçıvan Muxtar Res-
publikasını da əhatə etmişdir. Bu gün blokada
şəraitində yaşayan muxtar respublikada te-
lekommunikasiya sahəsində ən müasir sis-
temlər tətbiq olunur. 2006-cı ildən etibarən
muxtar respublikada optik şəbəkələrin qu-
rulmasına başlanmışdır. Artıq istismar olunan
146 avtomat telefon stansiyasından 136-sı
optik arabağlantılarla təmin edilmiş, optik
xətlərin ümumi uzunluğu 932 kilometrə çat-
dırılmışdır. Həmçinin muxtar respublikada
istifadə olunan avtomat telefon stansiyalarının
80-i Yeni Nəsil Texnologiyaları əsasında
fəaliyyət göstərir. Bu gün Şahbuz rayonunda
istifadəyə verilən Yeni Nəsil Texnologiyalı
Avtomat Telefon Stansiyası da uzun müddət
istifadəçilərə keyfiyyətli telefon, videotelefon,

İP televiziya, genişzolaqlı internet və digər
xidmətlər göstərilməsinə imkan verəcəkdir”.
    “Sürətli informasiya mübadiləsi inkişafın
başlıca şərtlərindən biridir”, – deyən Ali
Məclisin Sədri bildirmişdir ki, muxtar res-
publikada informasiya-kommunikasiya tex-
nologiyalarının inkişafı istiqamətində ardıcıl
tədbirlər görülür, bu sahədə yeni layihələr
icra olunur. Həyata keçirilən tədbirlərin nə-
ticəsidir ki, Azərbaycanın ilk telekommuni-
kasiya peyki olan “Azərspace-1”in ehtiyat
idarəetmə mərkəzi məhz Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisində qurulmuş və fəa-
liyyəti təmin edilmişdir. 
    Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada
telekommunikasiya sisteminin inkişafı sa-
həsində həyata keçirilən tədbirlərin bundan
sonra da davam etdiriləcəyini bildirmiş,
qarşı lıqlı əməkdaşlığa və göstərdiyi kömək-
liyə görə Azərbaycan Respublikasının Rabitə
və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə
və Çin Xalq Respublikasının “Huawei” şir-
kətinə təşəkkürünü bildirmişdir. 
    Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov, Azərbaycan
Respublikasının rabitə və informasiya tex-
nologiyaları naziri Əli Abbasov və Çin Xalq

Respublikasının “Huawei” şirkətinin Mərkəzi
Asiya, Qafqaz və Türkiyə regionları üzrə
prezidenti Sun Ming binanın açılışını bildirən
lenti kəsmişlər. 
    İki mərtəbədən ibarət olan binada ən
müasir rabitə və poçt avadanlıqları quraşdı-
rılmış, ATS, poçt, mühasibatlıq, mühəndis
otaqları və elektron köşk istifadəyə veril-
mişdir. İş otaqlarında rabitəçilərin normal
fəaliyyəti, əhaliyə nümunəvi xidmət göstə-
rilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının rabitə
və informasiya texnologiyaları naziri Rövşən
Məmmədov Şahbuz rayonunda istifadəyə
verilən Yeni Nəsil Texnologiyalı Avtomat
Telefon Stansiyası barədə məlumat vermişdir. 
    Qeyd olunmuşdur ki, bu gün muxtar res-
publikada istismar olunan avtomat telefon
stansiyalarından 93,2 faizi optik arabağlan-
tılarla təmin edilmişdir. Optik şəbəkə quru-
landan sonra Yeni Nəsil Telekommunikasiya
Sisteminin tətbiqi üçün imkan yaranmış,
2010-cu ildən muxtar respublikada mərhə-
lələrlə yeni nəsil texnologiyanın (NGN) tət-
biqinə başlanmışdır. Hazırda Şahbuz rayonu
üzrə 19 avtomat telefon stansiyası və 17
poçt bölməsi fəaliyyət göstərir. Şahbuz və

Babək rayonlarını əhatə edən Yeni Nəsil
Telekommunikasiya Sistemi abunəçilərə te-
lefon, videotelefon, İP televiziya, genişzolaqlı
internet və çox sayda əlavə xidmətlərin gös-
tərilməsinə imkan verəcəkdir. 
    ATS otağına baxış zamanı Şahbuz və
Şərur rayonları arasında videotelefon bağ-
lantısı qurulmuşdur. 
    Binada “Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsu-
liyyətli Cəmiyyətinin Şahbuz rayon filialı
üçün də əlverişli iş və xidmət şəraiti yara-
dılmışdır. Burada teleqramların, məktub və
baratların, bağlamaların qəbul edilib ün-
vanlara yola salınması, qəzet və jurnalların
çeşidlənib abunəçilərə çatdırılması, kom-
munal xidmət haqlarının yığılması və digər
bank-maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi tə-
min edilmişdir.
    Binanın foyesində quraşdırılan yeni elek-
tron köşk görüntülü telefon və internet da-
nışıqlarının həyata keçirilməsinə, rabitə və
internet xidməti haqlarının ödənilməsinə
imkan verəcəkdir. 
    Binanın həyətində də abadlıq işləri apa-
rılmış və yaşıllıqlar salınmışdır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

    Fevralın 8-də Azərbaycan Res-
publikasının Təbrizdəki Baş Kon-
sulluğu tərəfindən Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının yaranmasının
90 illiyi münasibətilə konfrans və
rəsmi qəbul keçirilmişdir. 
    Əvvəlcə Azərbaycanın və İranın
Dövlət himnləri səsləndirilmişdir.
    Azərbaycanın Təbrizdəki Baş
konsulu Əli Əlizadə konfransda
məruzə edərək demişdir ki, Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamına əsasən, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının yaradıl-
masının 90 illiyi geniş qeyd olunur.
Baş konsul Naxçıvanın muxtariyyət
statusu qazanmasını Azərbaycanın
siyasi tarixində mühüm mərhələ
kimi dəyərləndirmiş, 1918-1924-cü
illərdə ermənilərin Azərbaycan xal-
qına qarşı törətdikləri soyqırımları,
torpaqlarımızın Ermənistana bir-
ləşdirilməsi cəhdləri, Moskva və
Qars müqavilələrinin bağlanması

və Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının yaradılmasının tarixi-siyasi
əsasları barədə danışmışdır. Qeyd
olunmuşdur ki, ötən əsrin 90-cı il-

lərində ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvandan
başlanan qurtuluş yolu dövlət müs-
təqilliyimizi möhkəmləndirməklə

yanaşı, Naxçıvanın və onun mux-
tariyyət statusunun da qorunub sax-
lanılmasına səbəb olmuşdur. Həmin
dövrdə ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən əsası qoyulan
Azərbaycan-İran əlaqələri sonrakı
dövrdə daha da güclənmişdir.  
    Tədbirdə Azərbaycan Milli Elm-
lər Akademiyası Naxçıvan Bölmə-
sinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeo-
logiya İnstitutunun direktoru, tarix
elmləri doktoru, professor Fəxrəd-
din Səfərli çıxış edərək Naxçıvanın
muxtariyyət tarixi barədə ətraflı
məlumat vermişdir. 
    İran İslam Respublikası Xarici
İşlər Nazirliyinin Şimal-Qərb Nü-
mayəndəliyinin rəhbəri Seyid Əh-
məd Neməti İran-Azərbaycan əla-

qələrindən danışmış, İranın yaxın
vilayətləri ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası arasında səmərəli
əməkdaşlığın olduğunu diqqətə
çatdırmışdır. 
    Çıxışlardan sonra “Naxçıvan:
inkişafın qürur doğuran səhifələri”
adlı film və “5000 ilin Naxçıvanı”
adlı videoçarx nümayiş olunmuş,
Azərbaycan xalq mahnıları səslən-
miş, ziyafət verilmişdir.
    Konfransda İran İslam Respub-
likasının Şərqi Azərbaycan Valiliyi
aparatının rəhbəri və vilayətin
rəsmi şəxsləri, Türkiyə Respubli-
kasının Təbrizdəki Baş konsulu
və ictimaiyyətin nümayəndələri iş-
tirak etmişlər.

“Şərq qapısı”

Azərbaycan Respublikasının Təbrizdəki Baş Konsulluğunda Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının yaranmasının 90 illiyi qeyd olunmuşdur

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsində
“2013-cü ilin yekunları və qarşıda
duran vəzifələr” mövzusunda kol-
legiya iclası keçirilib. 
    Kollegiya iclasında məruzə ilə
çıxış edən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Dövlət Gömrük Komi-
təsinin sədri, gömrük xidməti ge-
neral-leytenantı Asəf Məmmədov
qeyd edib ki, 2013-cü ildə muxtar
respublika gömrük orqanları daxili
bazarın qorunması, büdcənin for-
malaşdırılması, hüquqpozmalara
qarşı mübarizə, iş prosesində in-
formasiya-kommunikasiya texno-
logiyalarının tətbiqinin genişlən-
dirilməsi istiqamətində görülən iş-

lərlə Naxçıvanın sosial-iq-
tisadi inkişaf dinamikasının
qorunmasına mühüm töh-
fələr verib. 

Culfa və Şahtaxtı göm-
rük sərhəd-buraxılış mən-
təqələrinin ardınca Sədə-

rək gömrük sərhəd-buraxılış mən-
təqəsində də X-Ray rentgen nəza-
rət-yoxlama kompleksinin qurul-
duğunu deyən komitə sədri bununla
da, muxtar respublikaya bütün is-
tiqamətlər üzrə gətirilən mallara
gömrük nəzarətinin həyata keçi-
rilməsi işində keyfiyyətin yüksə-
ləcəyini, avtonəqliyyat vasitələrinin
beynəlxalq normalara uyğun olaraq
sürətli keçidinin təmin ediləcəyini
bildirib. 
    Qeyd olunub ki, 2013-cü ildə
muxtar respublika gömrük orqan-
ları tərəfindən fiskal funksiyanın
yerinə yetirilməsi istiqamətində də
işlər uğurla icra edilib. Belə ki,
2013-cü il ərzində büdcənin for-

malaşdırılması üçün müəyyən olun-
muş 4 milyon manat proqnoza
qarşı 8 milyon 354 min 793 manat
vəsait toplanaraq təyinatı üzrə kö-
çürülüb, proqnoz-tapşırıq 209 faiz
yerinə yetirilib. Toplanmış vəsait
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
büdcə gəlirlərinin 12,9 faizini təşkil
edib. Gömrük rüsum və vergilərinin
bank və ya POS-terminallar vasi-
təsilə ödənilməsinə diqqət artırılıb.
İlk dəfə olaraq 2013-cü ildən göm-
rük ödənişlərinin internet üzərindən
elektron qaydada həyata keçiril-
məsinə başlanılıb. 
    Ötən il 45 xarici dövlətlə ticarət
əməliyyatları aparılıb, muxtar res-
publikanın xarici ticarət dövriyyəsi
2012-ci illə müqayisədə 13,5 faiz
artaraq 511 milyon 988 min ABŞ
dolları səviyyəsinə çatıb. Muxtar
respublikanın sosial-iqtisadi inki-
şafının məntiqi nəticəsi olaraq bu
il də ixracın həcmi idxalı üstələyib,
xarici ticarət dövriyyəsinin 78,6

faizi ixrac, 21,4 faizi isə idxal əmə-
liyyatlarının payına düşüb. 
    Komitə sədrinin müavini, göm-
rük xidməti general-mayoru Səhət
Həbibbəyli qəbul olunmuş dövlət
proqramlarının 2013-cü il ərzində
muxtar respublika gömrük orqanları
tərəfindən icra vəziyyəti və daxili
bazarın qorunması istiqamətində
görülmüş işlərdən danışıb. 
    Komitənin Audit şöbəsinin rəisi,
gömrük xidməti polkovniki Tofiq
Hüseynov 2013-cü ildə həyata ke-
çirilən audit yoxlamalarının nəti-
cələri barədə məruzə edib. 
    Sonra “Naxçıvanterminalkom-
pleks” Birliyinin rəisi, gömrük
xidməti polkovnik-leytenantı Nu-
rəli Tağıyevin rəhbərlik etdiyi qu-
rumun illik fəaliyyəti ilə bağlı he-
sabatı dinlənilib. 
    Kollegiya iclasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Aparatı rəhbərinin müavini, Qa-
nunçuluq və hüquq-mühafizə or-

qanları ilə iş şöbəsinin müdiri Cəlil
Rüstəmov çıxış edib. 
    Tədbirə yekun vuran komitə
sədri 2014-cü ilin Naxçıvanda
“Muxtariyyət ili” elan edildiyini
xatırladaraq məsuliyyət və əzmkar -
lığın artırılmasının əsas tələb ol-
duğunu deyib. Sonda idxal-ixrac
əməliyyatlarının mövsümə uyğun
olaraq tənzimlənməsinin, sərhəd-
buraxılış məntəqələrində sanitariya
və karantin mühafizəsi üçün təd-
birlərin müasir tələblər səviyyə-
sində təşkilinin diqqət mərkəzində
saxlanılmasının, gömrük ödəniş-
lərinin bank, plastik kart və ya
elektron qaydada ödənilməsinin
təmin edilməsinin, qaçaqmalçılıq
və gömrük sahəsində digər hü-
quqpozma halları ilə mübarizənin,
işdə yol verilən nöqsanların bir
daha təkrarlanmaması və nizam-
intizamın gücləndirilməsinin va-
cibliyi vurğulanıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinin 

mətbuat xidməti

Gömrükçülər ötən ilə yekun vurublar
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Nuhçıxan – Nuhdaban

TT ədqiqatçılardan Avropayönlü
araşdırma aparanlar yunan

mənbələrinə, yəni Klavdi Ptolemeyin
“Coğrafi təlimlər” kitabına, şərqşünaslar
isə ərəbdilli və farsdilli mənbələrə üs-
tünlük vermişlər. Fikrimizcə, digər bu
tip anlayışlarla yanaşı, Naxçıvan sö-
zünün etimologiyasını izah edərkən
daha çox əcnəbi qaynaqlara istinad
olunması həm də Sovet hakimiyyəti
zamanı milli soyköklə bağlı məsələlərin
xalqın özünə məxsus qədim mənbələr,
ilkin qaynaqlar əsasında öyrənilməsinin
məhdudlaşdırılması ilə bağlı olmuşdur.
Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra, nəhayət ki, bu istiqamətdə ciddi
və əhəmiyyətli tədqiqatlar meydana
çıxmağa başlamışdır.
     Müşahidələr göstərir ki, muxtar
respublikanın ərazisində Naxçıvan
sözü ilə səslənən yerli materiallar ara-
sında Dünya tufanı hadisəsi ilə və
Nuh Peyğəmbərlə bağlı toponimlər,
əfsanə və rəvayətlər çoxluq təşkil edir.
Belə ki, regionda Nuhdaban, Nuhəcir
(Nəhəcir), Nuhram (Nehrəm) kimi
qədim yaşayış yerləri ilə əlaqədar to-
ponimlərin, habelə Nəbi yurdu (Pey-
ğəmbər yurdu), Qaranquş yaylağı, Na-
harbaşı məscidi (Ordubad) kimi yer
adlarının, Peyğəmbər ayağı adlı əraziyə
dair toponimlərin çağımıza qədər ya-
şaması burada Nuhun tufanı hadisəsinin
dərin iz qoyduğunu nəzərə çatdırır.
    Fikrimizcə, qeyd olunan toponim-
lərin Naxçıvan diyarındakı məşhur
Gəmiqayaya yaxın ərazilərdə yerləş-
məsi Nuhun tufanı hadisəsinin bu re-
gionla bağlılığı ehtimalını daha da
qüvvətləndirir. Həmin baxımdan ya-
naşdıqda Nuh Peyğəmbərin gəmisinin
son dayanacaqlarından biri kimi ehtimal
olunan Gəmiqayanın sağ və sol ətək-
lərindəki Nürgüt, Nüvədi kimi yaşayış
yerlərinin adlarının da müəyyən sə-
viyyədə Nuh hadisəsi ilə səsləşdiyini
ehtimal etmək olar. Hətta Gəmiqayanın
qabaq-qənşərindəki Naxçıvandan çox
da uzaqda olmayan cənub ərazilərində
tərkibində Nuh elementi olan Nəhənd,
Nehran, Nehram, Nəhqan kimi topo-
nimlərin olması qeyd edilən ehtimalı
gerçəkliyə daha da yaxınlaşdırır. Özün-
də qədim tarixin izlərini əks etdirən
bu qəbildən olan çaxsaylı toponimlər
Naxçıvan diyarının Dünya tufanı, Nuh
Peyğəmbər hadisəsi ilə əlaqədar ol-
duğunu diktə edir. Bunlar isə Naxçıvan
sözünün Nuhçıxan, yəni həzrəti Nuh
Peyğəmbərin gəmisinin gəlib çıxdığı
məkan olduğu barədəki mülahizələrin
reallığına inamı artırır. Məşhur Gə-
miqaya rəsmlərində üzərində qayıq,
gəmi, tufan, qasırğa təsvirlərinin geniş
yer tutması da toponimlərdə yaşayan
həqiqətlərin təbiət abidəsində də öz
əksini tapdığına şahidlik edir.
    Yer kürəsindəki Dünya tufanı ha-
disəsinin əhatə etdiyi coğrafiyada, heç
bir ərazidə, Ağrıdağ ətrafında və ya
Altayda Naxçıvandakı qədər həmin
hadisə ilə səsləşən çoxsaylı mifoloji
motivlərin, əfsanə və rəvayətlərin, et-
noqrafik materialların, toponimlərin
olması qeydə alınmamışdır. Nuh Pey-
ğəmbərin əfsanəvi gəmisinin yerə en-
diyi ehtimal edilən Kiçik Qafqaz dağ
silsiləsinin ən uca zirvəsi sayılan Qa-
pıçıq dağının yaxasındakı Gəmiqaya-
dan və ətraflardakı ərazilərdən top-
lanmış zəngin materiallar tarixin po-
zulmaz naxışlarıdır. Maraqlıdır ki, əldə
edilmiş nümunələrdə Nuhun gəmisi
və Dünya tufanı ilə bağlı ən müxtəlif
məsələlərlə yanaşı, ulu peyğəmbərin

və övladlarının Naxçıvan ərazisində
yaşayış məskənləri salmasını, burada
yaşamasını, fəaliyyət göstərməsini nə-
zərə çatdıran motivlər də vardır.
     Məsələn, “Nuhdaban əfsanəsi”ndə
deyilir ki, “Nuh Nəbi sözün qurtardı.
Dayandığı yerdən bir addım irəli atdı.
Ayağı torpağa gələndə pəncəsi yox,
dabanı yerə dəydi. Oğulları həmin
yerdə yurd saldılar. Adına da Nuhdaban
dedilər”. Nuhla bağlı Naxçıvan əra-
zisindən toplanmış materiallarda ulu
peyğəmbərin öz övladlarına bu ərazi-
dəki “tüstüsüz alova bürünən”, “od
tutub yanan” dağların: Gəmiqaya, İlan-
dağ və Ağrıdağın arasında yurd salmağı
məsləhət görməsi motivi də öz əksini
tapmışdır. Diqqətlə nəzər salsaq, Nax-
çıvan şəhəri də məsafə etibarilə Nax-
çıvan ərazisindəki Gəmiqaya ilə Tür-
kiyə tərəfdəki Ağrıdağın tən ortasında
yerləşir. Hətta XIX əsrin səksəninci
illərində Naxçıvanda yaşayıb-işləmiş
tanınmış rus maarifçi ziyalısı K.A.Ni-
kitinin yerli əhali arasından topladığı
materiallarda da Naxçıvan şəhərinin
Nuh Peyğəmbər tərəfindən salınmasına
dair konkret mətləblər ifadə olunmuş-
dur: “Nuh hazırda Naxçıvan şəhərinin
olduğu yerdə məskunlaşmışdır. O, bu-
rada gələcək şəhərin əsasını qoymuş
və ailəsini orada yerləşdirmişdir.
... Nuh və onun nəsli uzun illər Naxçı-
vanda yaşamışdır. Rəvayətə görə, ilk
insan nəsilləri buradan yayılmışdır.
Nuhun özü, bacısı və ailənin bəzi digər
üzvləri Naxçıvanda vəfat etmiş və
orada dəfn olunmuşlar”.
    Elmi dəlillər əsasında həzrəti Nuh
Peyğəmbərin məzarının da Naxçıvan
şəhərində olduğu müəyyən edilmişdir.
Bu barədə rus, türk və ərəb mənbə-
lərində rəsmi məlumatlar mövcuddur.
Eyni zamanda Azərbaycan realist
rəssamlıq sənətinin banisi Bəhruz
Kəngərlinin 1919-1921-ci illərdə
Nuh Peyğəmbərin Naxçıvandakı mə-
zarının naturadan çəkdiyi rəsmlər
bu gerçəkliyi bir daha təsdiq edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun
“Nuh Peyğəmbərin Naxçıvan şəhə-
rindəki məzarüstü türbəsinin bərpa
olunması haqqında”kı 28 iyun 2006-
cı il tarixli Sərəncamı ilə Nuh Pey-
ğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki tür-
bəsinin mənbələrdə yazılan təsvirlərə
uyğun şəkildə bərpa olunaraq ye-
nidən ucaldılması tarixlə müasirliyin
vəhdətini özündə cəmləşdirir.
    Başqa bir məsələ: fikrimizcə, Nax-
çıvan sözünün tərkibindəki Nax kom-
ponenti də Nuhla bağlı məna ifadə
edir. Doğrudur, tədqiqatlarda Nax-
dan, əsasən, nax-lar, yəni Nax etnosu,
Nax tayfası kimi bəhs edilir. Ancaq
nəzərə almaq lazımdır ki, geniş mənada
bəşəriyyət Dünya tufanından sonra
yeni həyata Nuhun tayfasının davamı
olaraq, Nuhun törəmələrinin artması
ilə başlamışdır. Həzrəti Nuh Peyğəm-
bər ayrılıqda götürülmüş bir xalqın,
xüsusi bir etnik qrupun deyil, bütöv-
lükdə, bəşəriyyətin ulu babasıdır. Nax-
çıvan sözünün tərkibindəki Nax kom-
ponenti çox asanlıqla Nuh kimi də
oxuna bilər. Məlum olduğu kimi, həz-
rəti peyğəmbərin hazırda türk-müsəl-
man dünyasında Nuh kimi yazılan

və tələffüz edilən adı ayrı-ayrı qövm-
lərdə Noy, hətta Nox kimi də işlədilir
(Q.Qədirzadə). İndi də Noy forması
Avropa xalqlarının dillərində qalmaq-
dadır. Bizə görə, Nax etnosu zaman-
zaman dəyişərək Nuh-Noy-Nox-Nax,
yaxud da Noy-Nuh-Nəx-Nox-Nax
şəklini almışdır. Azərbaycan dilində
fonetik hadisə kimi x-h, yaxud da y-
x, o-a səsdəyişməsi proseslərinin ol-
duğunu nəzərə alsaq, Nuh-Noy, Nox-
Nax formatındakı inkişafı təbii proses
kimi asanlıqla izləmək və qəbul
etmək lazım gələr. Yəni Nax etno-
sunun Nuh, Noy, Nax sözləri və an-
layışları ilə əlaqədar olması mümkün
ola bilən haldır. Vaxtilə akademik

Ağamusa Axundov da Nax etnosu-
nun, nəticə etibarilə, Nuh adından
yaranması barədə ehtimal irəli sürərək
yazmışdı: “Toponimin (Naxçıvan yer
adının – İ.H.) birinci tərkib hissəsi
Nax Nuh Peyğəmbərin adının fonetik
variantıdır”.
    Bizim fikrimizcə, Nuhçıxan sözü
Naxçıvan adının ilk əsas variantla-
rından biridir. Naxçıvan ərazisindəki
Kiçik Qafqaz dağları silsiləsinin ən
uca nöqtəsi olan, 3906 metr yüksək-
likdə yerləşən Qapıçıq zirvəsi bəşə-
riyyətin babası həzrəti Nuh Peyğəm-
bərə Dünya tufanından sonra tor-
pağa qədəm basmaq üçün açılmış
kiçik qapı, yaxud ilk giriş yeridir.
Üstü ilin bütün fəsillərində qarla
örtülü olan Qapıçıq zirvəsi sanki
dünya sularında Nuh Peyğəmbərin
xilaskarlıq simvolu kimi qaldırdığı
ağ bayrağın rəmzi kimi də görünür.
Qapıçıq, eyni zamanda Nuh Pey-
ğəmbərin əfsanəvi gəmisinin birinci
limanı, ilk dayanacağı da deməkdir.
Qapıçıq zirvəsində Gəmiqayadan qay-
nayıb çıxan Baca bulağı çeşməsi in-
sanlığı Dünya tufanından xilas etmiş
Nuh Peyğəmbərin şərəfinə qaldırıl-
mış həyat piyaləsinə bənzəyir.
    Qapıçıq nöqtəsindən süd kimi kö-
püklənərək üzüaşağı iki min metrədək
məsafədə Nəsirvaz kəndinə qədər bö-
yük sürətlə axan Baca bulağı suları
sanki Gəmiqayanın zirvəsinə qalxmaq
üçün istifadə olunan alpinist kəndiridir.
Ordubad rayonundakı Nəsirvaz kən-
dinin adı “Bilqamıs” dastanında Nuh
Peyğəmbərlə əlaqədar təsvir olunan
Nisr dağını yada salır. Gəmiqayanın
yüksək ətəyindəki Nəbi yurdu (Nuh
Nəbi yurdu) Dünya tufanından sonra
artıq burada ilkin məskunlaşmanın
başlandığı məkan mənasını daşıyır.
Bu ərazidəki Qaranquş yaylağı Nuh
Peyğəmbər əsatirindəki dimdiyində
dəfnə yarpağı gətirən, yaxud caynaqları
palçığa batmış vəziyyətdə gəmiyə
geri qayıtmış qaranquş əhvalatının
yadigarıdır. Gəmiqaya rəsmlərində
bir neçə vəziyyətdə qaranquş təsvirləri
qeydə alınmışdır. Gəmiqaya yüksək-
liyinin sağ yaxasındakı Xəzər obası
toponimi Nuh Peyğəmbərin oğlu Ya-
fəsin törəmələrindən birinin adını ya-
şatmaqla yanaşı, ilkin məskunlaşma
dairəsinin genişlənməsini əks etdirir.
    Haçadağ – İlandağ Nuh Peyğəm-
bərin Dünya tufanının başa çatdığını
və bəşəriyyətin yeni həyatının baş-
landığını elan etdiyi möhtəşəm xitabət
kürsüsü – Elandağı təəssüratı yaradır.
Haçadağdan üzü arana doğru olan
ərazidəki Peyğəmbər ayağı sahəsindəki
52 ayaq izi yeri, yaxud təsviri həyati
proseslərin ilkin məskunlaşmadan otu-
raq məkana doğru inkişaf etdiyini əks
etdirir. Nəhayət, Naxçıvan şəhərinin
cənub hissəsindəki Nuhdaban, adın-
dan da göründüyü kimi, həzrəti pey-
ğəmbərin ayaq saxladığı, dabanını
yerə basdığı, yəni oturaq həyat qurduğu
yerin adıdır. Nuh Peyğəmbərin mə-
zarının da Nuhdaban adlı sahədə ol-
ması buranın çox qədim tarixə malik
olduğunu göstərir.

    Fikrimizcə, bu məqamda tarixşü-
naslıqda Sasani hökmdarları tərəfindən
miladın altıncı-yeddinci əsrlərində ti-
kildiyi ehtimal edilən Köhnə Qalanın
adındakı “köhnə” sözü də həmin qala
divarlarının daha əvvəllərdən mövcud
olduğunu, sonradan bərpa edildiyini
düşünməyə müəyyən əsas verir. Xalq
arasında yaşayan rəvayətlərdə Köhnə
Qalanın təxminən iki min dörd yüz
il əvvəl Naxçıvan şəhərinin Make-
doniyalı İskəndərin hərbi yürüşlə-
rindən qorunmaq üçün tikildiyini
bildirən məlumatlar da yer almaqdadır.
Bununla belə, bizim ehtimalımıza
görə, bəlkə də, Köhnə Qala ilkin
olaraq Nuh Peyğəmbərin məzarı-

nın – mavzoleyinin mühafizəsi üçün
salınmış, tədricən Nuhdabanın-Nuh-
çıxanın-Naxçıvanın müdafiəsi məq-
sədilə genişləndirilmiş və inkişaf et-
dirilmişdir. Beləliklə, Qapıçıqdan,
Gəmiqayadakı Nəbi yurdundan baş-
lamış məskunlaşma prosesləri Nuh-
daban oturaq məkanının salınması
ilə başa çatmışdır.
    Nuh Peyğəmbərin vəfatından sonra
naxlar, nuhlar, peyğəmbərin tərəfdarları
bu yeri onun şərəfinə Nuhçıxan ad-
landırmışlar. Naxçıvan şəhər adı da
Nuhçıxandan yaranmışdır. Məsafə
etibarilə çox yaxın ərazidə qədim
Duzdağ mədənlərinin yerləşməsi Nax-
çıvanda şəhərtipli yaşayışın forma-
laşmasında mühüm rol oynamışdır.
Mənbələrdə Duz dağının da Nuh Pey-
ğəmbər tərəfindən aşkar edilməsi və
işə salınması haqqında məlumatların
olması Naxçıvanda ilkin şəhərin ya-
ranmasının qədim tarixinə dair mövcud
təsəvvürləri elmi şəkildə tamamlayır.
Böyük yaşayış məskəni üçün zəruri
sayılan ibadət yerinin – Əshabi-Kəhf
ziyarətgahının da Nuhdabana çox ya-
xın məsafədə olması Naxçıvan ilkin
şəhəri haqqında anlayışlara dayaq
verir. Hətta Nuhdaban şəhərtipli ya-
şayış yerinin altında dərin mağara
tipli sığınacaqların, kəhrizlərin möv-
cudluğu da ilkin şəhər mədəniyyəti
mənasında Nuhdaban-Nuhçıxan-
Naxçıvan ehtimalını qüvvətləndirir.
    Bütün bunlar Naxçıvanın ilkin
səhər mənasında beş minillik qədim
tarixə malik olduğunu düşünməyə
əsas verir. Ona görə də dünyadakı
digər qədim yaşayış yerləri kimi,
Naxçıvan şəhərinin də tarixini müəy-
yən edərkən arxeoloji tədqiqatlarla
bərabər, mifologiyaya və toponimi-
kaya dair materiallara da istinad
etməyin, problemə kompleks yanaş-
mağın diqqət mərkəzinə çəkilməsi
daha obyektiv yanaşma olardı.

Azərbaycan tarixində 
Naxçıvan

ÇÇ oxəsrlik tarixə malik Nax-
çıvan diyarı həmişə Azər-

baycanın üzvi tərkib hissəsi olmuşdur.
Naxçıvan qədim türk-oğuz yurdu-
dur. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastan-
larındakı yer adlarının çoxu Naxçıvan
ərazisində indi də yaşamaqdadır:
Əlincə qalası, Şərur, Qaraçuq, Al-
tuntaxt, Buğa çeşmə, Qazan göl, Sə-
dərək, Günortac... Dədə Qorqudun
Naxçıvandakı möhürləridir.
    Ən qədim dövrlərdə, miladın əv-
vəllərindən etibarən orta əsrlərədək
Naxçıvan həmişə bir parçası olduğu
ana Vətəni – Azərbaycanı təmsil et-
mişdir. Tarixin müxtəlif dövrlərində
Naxçıvan Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyü uğrunda mübarizənin mə-
suliyyətli imtahanlarından keçmişdir.
Böyük İpək Yolunun üzərində yer-
ləşməsi bu diyarda iqtisadiyyatla ya-
naşı, elmin və sənətkarlığın da inki-
şafına səbəb olmuşdur. Naxçıvandan
Şərqə: Təbriz-Həmədan-Məşhəd-
Aşqabad yolları bu regiona türk-
müsəlman sivilizasiyalarının axın-

larını, buradan Qərbə: İrəvan-Tif-
l is-Batum-Ərzurum-Trabzon-
İstanbul, yaxud Tiflis-Rostov-
Moskva-Peterburq-Varşava yolları
bura Avropa düşüncəsini gətirmişdir.
Bu mənada Naxçıvan Şərq ağırlıqlı
Qərb düşüncəsini və mədəniyyətini
özündə əks etdirir. Şərq-müsəlman
təfəkkürü də, Qərb iqtisadi-maarifçi
təsəvvürləri də burada möhkəm milli
əsaslara malik olan Naxçıvanın süz-
gəcindən keçərək özünəməxsus şə-
kildə həyata vəsiqə almışdır. Nəti-
cədə, Naxçıvanda qədim zamanlardan
etibarən millilik və dünyəvilik ba-
xışları aparıcı faktora çevrilmişdir.
Bir müddət Azərbaycan Atabəyləri

dövlətinin paytaxtı funksiyasını uğur-
la həyata keçirməsi isə burada milli
dövlətçilik təfəkkürünün formalaş-
masında mühüm rol oynamışdır.
     Böyük memar Əcəmi Əbubəkr
oğlu Naxçıvaninin XII əsrdə tikdiyi
məşhur Möminə xatın məqbərəsi
Azərbaycan milli memarlığının daş
“Xəmsə”sidir. Sonrakı əsrlərdə Nax-
çıvan tüməni, Naxçıvan bəylərbəyliyi,
Naxçıvan xanlığı, Naxçıvan mahalı
müxtəlif tarixi mərhələlərdəki inziba-
ti-ərazi vahidləri, dövlət qurumları re-
gionda milli maraqların qorunub sax-
lanılmasında, ölkəmizin taleyində və
inkişafında özünəməxsus rol oyna-
mışdır. XX əsrin əvvəllərində Naxçı-
vanda qurulmuş Araz-Türk Respub-
likası mürəkkəb hərbi-siyasi şəraitdə
bu diyarın erməni təcavüzündən xilas
edilməsinə və ölkənin ərazi bütövlü-
yünün təmin olunmasına uğurla xidmət
etmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyəti dövründə Naxçıvan Araz-Türk
Respublikasını təmsil edənlərin is-
tiqlalçılıq idealları uğrunda mübarizəsi
yeni yaranmış müstəqil dövlətin
ümummilli maraqlarının qorunma-
sına və möhkəmləndirilməsinə etibarlı
dəstəyin reallaşması mənasında da
mühüm əhəmiyyətə malik idi.
    Bundan sonra bolşeviklərin ha-
kimiyyətə gəlməsi nəticəsində Nax-
çıvan Sovet Sosialist Respublikasının
elan edilməsi, əslində, Sovet Rusi-
yasının Naxçıvanı tədricən Azərbay-
can SSR-dən ayırıb Ermənistan SSR-
in tərkibinə daxil etmək istiqamə-
tindəki məkrli oyunlarının təzahürü
idi. Bir çox mürəkkəb və ziddiyyətli
vəziyyətlərin meydana çıxmasına,
dövrün tələblərindən doğan irəli-geri
gedişlərin müşahidə olunmasına bax-
mayaraq, Azərbaycan Xalq Komis-
sarları Sovetinin sədri Nəriman Nə-
rimanovun və qısa müddətdə ölkə
rəhbərliyində xalq ədliyyə komissarı,
xarici işlər komissarı, Azərbaycan
SSR-in Rusiya Sovet Federativ
Respubli kasındakı fövqəladə nüma-
yəndəsi, nəhayət, Xalq Komissarları
Soveti sədrinin müavini vəzifəsində
çalışmış Behbud ağa Şahtaxtinskinin
möhkəm siyasi iradəsi və dönməz
milli mövqeyi sayəsində atılmış məq-
sədyönlü tarixi addımların nəticəsində
Naxçıvan bolşevik-erməni oyunla-
rından xilas edilmiş, Azərbaycan
SSR-in tərkibində muxtariyyət statusu
qazana bilmişdir.
    Behbud ağa Şahtaxtinski həm Ru-
siya mərkəzi hökumət orqanlarında,
həm də Azərbaycan bolşevik təşki-
latında müxtəlif vəzifələrə yiyələnmiş
erməni millətçilərinin, hətta bir çox
hallarda ümumi maraqlar adı altında
onlara yaxın mövqedən çıxış edən
bir qrup azərbaycanlı bolşeviklərin
separatçı niyyətlərinin aradan qal-
dırılması cəbhəsində mərdliklə mü-
barizə aparmışdır. Behbud ağa Şah-
taxtinski bolşevik hökumətində və-
zifə daşıyan, lakin Azərbaycanın
milli maraqlarına vicdanla xidmət
edən vətənpərvər dövlət xadimidir.

Nuhçıxandan-Naxçıvana: 

Ardı 4-cü səhifədə

    İndiyədək Naxçıvan sözünün
mənşəyi və etimologiyası barədə ayrı-
ayrı tarixi dövrlərdə müxtəlif fikirlər
meydana çıxmışdır. Mənbələrdə Nax-
çıvan sözünün, əsasən, Naxsuana,
Aksuana, Nəşəva, Akçıobon, Nəqçu-
an, Naxçirvan, Naxcivan, Nəqşi-ca-
han şəklində işlədildiyi barədə məlu-
matlar mövcuddur. Bu etimoloji va-
hidlərin hərəsi müxtəlif tarixi mərhə-
lələrdə yaranmış və həmin dövrlərin
ictimai-siyasi şəraitinin nəticəsində
formalaşmışdır. Belə ki, Naksuana
coğrafi adı yunanlara, Aksuana sak-
lara, Nəşəva ərəblərə, Nəxçir ifadəsi, yaxud Naxçı tayfa bildirən sözlər
parfiyalılara, Nəqşi-cahan söz birləşməsi isə farslara aid mənbələrdə
özünə yer almış, zaman-zaman yayılaraq genişlənmişdir.

tarix və müasirlik
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Behbud ağa Şahtaxtinski Mirzə Davud
Hüseynov, Əliheydər Qarayev və
başqaları kimi RSFSR qarşısında
milli təslimçilik fəaliyyətini icra edən
bir çox Azərbaycan bolşevik rəhbər-
lərindən fərqli olaraq, keçmiş ittifaq
dövləti çərçivəsində olsa da, müstə-
qillik üçün bacarığı ilə çalışmış, həmin
xəttin daha da inkişaf etdirilməsinə
şəxsi töhfələr vermişdir. Bu görkəmli
dövlət xadiminin Naxçıvanın mux-
tariyyət qazanması uğrunda apardığı
ardıcıl və məqsədyönlü mübarizə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün to-
xunulmazlığına xidmətin ölkə səviy-
yəsində mükəmməl bir nümunəsidir.
    Sovet Rusiyasının rəhbəri Vladimir
İliç Leninə yazdığı bəzi məqamlarda
etiraz notası kimi səslənən rəsmi
məktublar Behbud ağa Şahtaxtinskinin
mükəmməl siyasi təcrübəyə və yetkin
diplomatik düşüncəyə və cəsarətli
mövqeyə malik olduğunu aydın nü-
mayiş etdirir. Leninə ünvanlanmış
13 avqust 1920-ci il tarixdə yazılmış
məktubdakı aşağıdakı sətirlər Behbud
ağa Şahtaxtlının siyasi dünyagörüşü
və şəxsiyyəti haqqında aydın təsəvvür
yaratmağa imkan verir: “Naxçıvan
diyarı böyük siyasi, iqtisadi və strateji
əhəmiyyətə malikdir. Çünki buradan
bir dəmir yolu xətti İranın Maku xan-
lığına və oradan Türkiyənin Bəyazid
şəhərinə, digəri isə İranın Təbriz şə-
hərinə aparır. Beləliklə, mühüm də-
miryol məntəqəsi kimi Naxçıvan diyarı
bizi Türkiyə ilə və İranın zəngin əra-
ziləri ilə birləşdirir. Daşnakların xey-
rinə bu vacib birləşdirici məntəqədən
Azərbaycan və Rusiya imtina etmə-
məlidirlər. ...Bu diyarın Ermənistana
verilməsi xalqın özünütəyin prinsipi
və Sovet Azərbaycanının hüquqlarını
pozur. ...Ümid edirəm ki, Sovet Rusi-
yasının hökuməti mənim bəyanatımı
diqqətsiz qoymayacaq, Sovet Azər-
baycanının və Sovet Rusiyasının özü-
nün hüquq və maraqlarının pozul-
masına yol verməyəcəkdir”.
    Azərbaycan mərkəzi hökumətində
erməni bolşeviklərinin və onların
tərəfdarlarının təzyiqilə 1920-ci ilin
dekabrında Naxçıvanın Ermənistan
SSR-ə verilməsi barədə bəyanatlar
səslənərkən Behbud ağa Şahtaxtinski -
nin həyatını böyük risk qarşısında
qoyaraq öz daxili iradəsi ilə, heç bir
icazə almadan və razılaşma əldə et-
mədən Bakıdan Naxçıvana gəlməsi,
yerli əhalinin kütləvi etirazlarını təşkil
etməsi və referendum keçirilməsinə
nail olması tarixdə az təkrar olunan
hadisələrdən biridir. Əslində, 1921-
ci ilin yanvar ayında keçirilmiş re-
ferendumda əhalinin doxsan faizdən
çoxunun Naxçıvanın Azərbaycan
SSR-in tərkibində qalmasına səs ver-
məsi ilə ərazinin və burada yaşayan
azərbaycanlıların taleyi həll olun-
muşdur. Bu mənada 1921-ci ilin yan-
var referendumu Naxçıvanın Azər-
baycanın tərkibində qalmasını və mux-
tariyyət qazanmasını təmin etmişdir.
    Azərbaycanın dövlətlərarası mü-
nasibətlərində mühüm tarixi əhəmiy-
yəti olan 1921-ci ilin Moskva və Qars
müqavilələri ölkə rəhbəri Nəriman
Nərimanovun və Behbud ağa Şah-
taxtinskinin ideya və əməl birliyinin
mühüm tarixi hadisəsidir. Moskva və
Qars müqavilələrinin hazırlanması və
imzalanması prosesinə Azərbaycan
tərəfdən Behbud ağa Şahtaxtinski rəh-
bərlik etmişdir. Qars müqaviləsində
Behbud ağa Şahtaxtinskinin imzası
vardır. Moskva və Qars müqavilələri
ilə Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in
tərkibində muxtariyyət statusu qazan-
ması təmin edilmişdir. Moskva və
Qars beynəlxalq müqavilələri Azər-
baycan dövlətinin tərkib hissəsi qis-
mində Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının hüquqi-siyasi təminatıdır. Bü-
tün bunlar 9 fevral 1924-cü ildə Azər-
baycan SSR-in tərkibində Naxçıvan
Muxtar Respublikasının yaradılmasına

hazır lanmış, bu tarixi faktın həyata
keçirilməsinə real zəmin yaratmışdır.
     Naxçıvan Muxtar Respublikasının
yaradılması Azərbaycan dövlətçili-
yinin daha da möhkəmləndirilməsinə
xidmət edən böyük tarixi hadisədir.
Muxtar respublika statusu Naxçıvanın
regionda ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
mühafizə edilməsində Azərbaycan
dövlətinin mövqeyinin qorunub sax-
lanılmasına və daha da genişləndiril-
məsində rolunun və imkanlarının qüv-
vətlənməsinə imkan yaradır.
    Xalqımızın böyük oğlu, ümum-
milli lider Heydər Əliyev XX əsrin
doxsanıncı illərinin əvvəllərində
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri vəzifəsində çalı-
şarkən böyük uzaqgörənliklə regio-
nun erməni təcavüzündən xilas edil-
məsində beynəlxalq statusa malik
Qars müqaviləsinin müddəalarını ön
mövqeyə çəkmişdir. Görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin Qars mü-
qaviləsi əsasında apardığı məqsəd-
yönlü dövlətçilik siyasəti müstəqil-
liyin bərpasından sonrakı ilk illərdə
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri-
nin, region dövlətləri ilə əlaqələrin
yenidən qurulmasında, muxtar res-
publikanın ərazi taleyinin beynəlxalq
hüquq çərçivəsində həll edilməsində,
dünya ictimaiyyətinin problemə ciddi
münasibət bəsləməsinin təmin edil-
məsində mühüm rol oynamışdır.
    Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti Heydər Əliyevin 12 oktyabr
1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının 75 illiyi münasibətilə
keçirilmiş təntənəli yığıncaqdakı
tarixi nitqində muxtariyyət tarixinə
və bu siyasi-hüquqi statusun müasir
əhəmiyyətinə verdiyi qiymət bey-
nəlxalq hüququn da, Azərbaycan re-
allıqlarının da mahiyyətini aydınlaş-
dırır: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi
hadisə olubdur. Bu, çətin bir dövrdə
böyük bir mübarizənin nəticəsi olub-
dur. Naxçıvanın statusunu qoruyub
saxlamaq üçün ...Moskva müqavilə-
sinin və xüsusən Türkiyə Cümhuriy-
yətinin imzaladığı Qars müqaviləsinin
burada böyük əhəmiyyəti olubdur.
Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpa-
ğından ayrı düşdüyünə görə Naxçı-
vanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini,
dövlətçiliyini, muxtariyyətini gələ-
cəkdə də təmin etmək üçün Qars
müqaviləsi bizim üçün çox böyük,
əvəzi olmayan bir sənəddir”.
    Çox məsuliyyətli, mürəkkəb və
gərgin hərbi-siyasi şəraitdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının erməni iş-
ğalından xilas edilməsi, regionun si-
yasi-hüquqi təminatının möhkəmlən-
dirilməsi, burada iqtisadi böhranı ara-
dan qaldırması görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin müstəqil Azərbay-
cana əvəzsiz xidmətlərindən biridir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
qorunub saxlanılması Azərbaycan
dövlətinin sərhədlərinin bütövlüyünün
təmin edilməsi uğrunda mübarizənin
mühüm tarixi səhifəsidir. Böyük dövlət
xadimi Heydər Əliyevin sədrliyi ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Sovetinin 17 noyabr 1990-cı il tarixdə
keçirilmiş sessiyasında hələ Sovetlər
İttifaqı dağılmamış üçrəngli Azər-
baycan bayrağının dövlət rəmzi ola-
raq qəbul edilməsi Azərbaycanın is-
tiqlal tarixinin çox şərəfli hadisəsidir.
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Res-
publikası formatında qəbul olunmuş
rəsmi siyasi-inzibati tərkibdən “Sovet
Sosialist” sözlərinin çıxarılmasına
qərar verilməsi də böyük siyasətin
reallığı və siyasi uzaqgörənliyin əməli
ifadəsidir. Həmin dövrdə məhz böyük
dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasi
iradəsi ilə həmrəy olan xalqın yekdil
qərarı ilə SSRİ-nin saxlanılmasına
dair referendumun Naxçıvanda təşkil
edilməməsi milli istiqlala xidmətdir.
    Görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin yenidən Azərbaycan Res-

publikasının rəhbərliyinə qayıdışı
ilə ölkə miqyasında böyük xilaskarlıq
missiyası və bütövlükdə, dövlət müs-
təqilliyinin möhkəmləndirilməsi və-
zifələri qətiyyətlə və məqsədyönlü
şəkildə həyata keçirilmişdir. Ölkə-
mizin digər regionları ilə bir sırada
Azərbaycan Respublikasının tərki-
bində Naxçıvan Muxtar Respublikası
da ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik
siyasətinin işığında özünün yeni in-
kişafı üçün real və etibarlı təminat
qazana bilmişdir.
    Azərbaycan Respublikasının Prezi -
denti İlham Əliyev bütün regionların,
o cümlədən də Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ardıcıl olaraq, hər-
tərəfli və sistemli şəkildə inkişaf et-
dirilməsi istiqamətində dövlət səviy-
yəsində böyük proqramların həyata
keçirilməsini təmin edir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası hazırda inki-
şafdan böyük intibaha doğru özünün
yeni yüksəliş dövrünü yaşayır.

Yeniləşən Naxçıvan

AA zərbaycanın müstəqillik epo-
xasının ən böyük göstərici-

lərindən biri də Naxçıvan Muxtar
Respublikasının müasir yüksək in-
kişafıdır. Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının hərtərəfli və sürətli inkişafı
müstəqil Azərbaycan dövlətinin mü-
hüm nailiyyətidir. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının müasir inkişaf sə-
viyyəsi özünəməxsus çətinlikləri olan
blokada şəraitində də böyük sürətlə
və hərtərəfli şəkildə inkişaf etməyin
mümkünlüyünün isbatıdır. Muxtar
respublikanın paytaxtı qədim və çox -
əsrlik tarixə malik Naxçıvan şəhəri
Avropanın inkişaf etmiş regional
mərkəzləri ilə müqayisə oluna bilər.
     Naxçıvanda ordu quruculuğu da,
aqrar siyasət də, sənayeləşmə də uğur-
la həyata keçirilməkdə davam edir.
Naxçıvanın ən yüksək standartlara
cavab verən gömrük xidməti sərhəd
qapılarında ölkəmiz haqqında yüksək
təsəvvür yaradan, iqtisadi təhlükə-
sizliyə təminat verən mühüm giriş
nöqtələridir. Naxçıvanın duzu, mineral
suları, dərman bitkiləri, Naxçıvan av-
tomobili... böyük bazarda özünəməx-
sus çəkiyə malikdir. Naxçıvan şəhə-
rindəki beşulduzlu Təbriz və Duzdağ
hotellərinin beynəlxalq turizm üçün
hər cür imkanları vardır. Milli mədə-
niyyətin aparıcılığı ilə və Şərq-Qərb
mədəniyyətlərinin ənənələrinin sintezi
əsasında yenidən qurulan Naxçıvan
şəhəri şəhərsalmanın yeni modelini
özündə cəmləşdirir. İndi nəinki Nax-
çıvan şəhərində, eyni zamanda Şərurda
və Ordubadda da çox rahatlıqla bey-
nəlxalq səviyyəli tədbirləri həyata
keçirmək mümkündür.
     Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçı-
larının IX Zirvə Toplantısının 3 ok -
tyabr 2009-cu ildə Naxçıvan şəhərində
keçirilməsi, region dövlətlərinin xarici
işlər nazirlərinin Naxçıvanda toplaş-
ması, bir çox rəsmi nümayəndə he-
yətlərinin Naxçıvana səfərləri muxtar
respublikanın, geniş mənada, Azər-
baycan üçün həm də yeni xarici si-
yasət məkanına çevrildiyini nümayiş
etdirir. Dünyanın və Azərbaycanın
görkəmli alimlərinin bir çox beynəl-
xalq elmi tədbirlərdə, “Uluslararası
qaynaqlarda Naxçıvan” (1996), “Nuh
Peyğəmbər, Dünya tufanı və Naxçı-
van” (2009), “İlkin şəhər və Duzdağ”
(2012) və sair kimi aktual məsələlərə
həsr edilmiş simpoziumlarda Naxçı-
vanda müzakirələr aparmaları Nax-
çıvanın həm də cəlbedici elmi mər-
kəzlərdən birinə çevrildiyini əyani
şəkildə nümayiş etdirir.
    Naxçıvan Dövlət Universiteti dün-
yada müasirtipli ali məktəb səviyyəsinə
örnəkdir. Dünyanın 10 ölkəsindən tə-
ləbələri olan, ölkəmizin bütün regi-
onlarını təmsil edən gənc liyi özündə
birləşdirən Naxçıvan Dövlət Univer-
siteti beynəlxalq universitetlər mühi-

tində qəbul olunan və ölkəmizdə özü-
nəməxsus nüfuz qazanmış ali mək-
təbdir. Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının Naxçıvan Bölməsi özünün
elmi məktəblərini yaratmaq yollarında
inamla inkişaf edir. Son illərdə çap
olunmuş çoxcildli ensiklopediyalar
və antologiyalar, monoqrafiyalar və
atlaslar Azərbaycan elminin Naxçıvan
məktəbinin böyük uğurlarıdır. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun
6 avqust 2012-ci il tarixli Sərəncamı
əsasında hazır lanmış və Əcəmi nəş-
riyyatında 2013-cü ilin axırlarında
nəşr edilmiş 3 cildlik “Naxçıvan tari-
xi”nin birinci cildi qədim diyarın
möhkəm elmi əsaslara malik mükəm-
məl tarixi salnaməsini yaratmaq isti-
qamətində atılmış böyük addımdır.
    Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasında və Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetində fəaliyyət göstərən elm
adamlarının çoxillik axtarışlarının
nəticəsi kimi meydana çıxmış və
zəngin elmi mənbələrlə yanaşı, həm
də nadir yerli tədqiqat materialları
əsasında yazılmış “Naxçıvan tarixi”
Azərbaycan tarixşünaslığına qiymətli
əlavədir. Məmməd Səid Ordubadi
adına Naxçıvan Muxtar Respublika
Kitabxanasında, Naxçıvan Dövlət
Universitetində, AMEA-nın Naxçıvan
Bölməsində, Naxçıvanşünaslıq Mər-
kəzində yaradılmış elektron kitab-
xanalar dünyanın ən müasir elmi
mərkəzlərinə və kitabxanalarına çıxış
imkanlarına malikdir. Naxçıvanın
universitet görkəminə malik olan bü-
tün ali və orta məktəbləri ən müasir
informasiya texnologiyaları ilə təchiz
edilmişdir. Yeni salınan Naxçıvan
Özəl Universiteti kompleksi XXI əs-
rin universitet quruculuğunun əsas
göstəricilərini özündə əks etdirir.
Azərbaycan bəstəkarlığının və ölkə
rəssamlığının Naxçıvan məktəbi vahid
ümummilli mədəniyyətimizi zəngin-
ləşdirən töhfələr verə bilir. Naxçıvan
ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatını
milli düşüncəni inkişaf etdirən əsər-
lərlə daha da zənginləşdirir. Hazırkı
dövrdə ədəbi prosesdə bu diyardan
Azərbaycana və dünyaya ucalmış
böyük demokrat ədib Cəlil Məm-
mədquluzadənin, tarixi roman mək-
təbinin yaradıcısı M.S.Ordubadinin,
romantizm ədəbi cərəyanının banisi
Hüseyn Cavidin parlaq adı və ölməz
sənəti ilə bağlı ənənələrin müasirlik
ruhunda yaradıcılıqla davam etdiril-
məsinin məsuliyyəti yaşanmaqdadır.
     Bir sözlə, Azərbaycanın bu tarixi
ərazilərində müasir həyat və ictimai-
ədəbi mühit daim yeniləşir və inkişaf
edir. Bütün bunlar müstəqil Azər-
baycan dövlətinin yeni epoxadakı
məqsədyönlü, düşünülmüş siyasətinin
və müasir inkişafının mühüm göstə-
riciləridir. Bir neçə ölkənin coğrafi-
yasını əhatə edən bir regionda Azər-
baycanın dövlətçilik maraqlarının
qorunması və daha da möhkəmlən-
dirilməsi istiqamətində həyata keçi-
rilən məqsədyönlü tədbirlər muxtar
respublikanın ölkə qarşısında mə-
suliyyətli bir hesabatıdır.
    Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi,
regionda böyük quruculuq proqram-
larının ardıcıl olaraq gerçəkləşdirilməsi,
maarifçilik hərəkatının genişləndiril-
məsi, müasir inkişafın təmin edilməsi
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun çox -
illik dövlətçilik təcrübəsinin, böyük
əməllə əsl sədaqətin vəhdəti olan yo-
rulmaz fəaliyyətinin real nəticələridir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında aparılan
genişmiqyaslı işlərə həmişə yüksək
qiymət vermişdir. Görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin dediyi kimi,
“Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sübut
etdi ki, Vətəninə, millətinə, xalqına

sədaqətli olan adam yaşından asılı
olmayaraq böyük işlər görə bilər”.
    Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin də Naxçıvan
Muxtar Respublikasında həyata ke-
çirilən böyük quruculuq proseslərinə
verdiyi qiymət aşağıdakı sözlərdə öz
əksini tapmışdır: “Azərbaycanın digər
bölgələri də inkişaf edir, amma sizə
deyə bilərəm ki, bu baxımdan Nax-
çıvan Azərbaycanda liderdir. ...Bunu –
abadlıq, quruculuq işlərini, yeni bi-
naların yüksək zövqlə, səliqə ilə, diq-
qətlə tikilməsini Naxçıvana gələn
hər bir vətəndaş, qonaq görür. Hiss
olunur ki, bu işlər böyük məhəbbətlə
görülür. Bu da əsas şərtdir. Bəzən
sual verirlər ki, uğurlu siyasətin əsas
səbəbi nədir? Mən hesab edirəm ki,
xalqa olan məhəbbətdir. Doğma tor-
pağa olan məhəbbətdir. Əgər bu var-
sa, deməli, rəhbərlikdə olan şəxslər
də öz doğma xalqına ləyaqətlə, mə-
həbbətlə xidmət edirlər. Bu, Naxçı-
vanda var və məni çox sevindirir”.
     Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın 90 yaşının tamam olması Azər-
baycan dövlətçilik tarixinin mühüm
hadisəsidir. Naxçıvanda müasir in-
kişafın böyük təzahürləri Azərbay-
canın dövlət müstəqilliyinin uğurudur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
həyatın bütün sahələrində əldə olunan
parlaq nəticələr qədim ənənələrə malik
olan bu diyarın müstəqil Azərbaycan
dövlətinə sanballı töhfələridir.
    Nuhdabandan, Nuhçıxandan
başlanan böyük yolların, əsrlər
boyu formalaşmış möhkəm təməl-
lərin üzərində qüdrətlə ucaldılan
müasir Naxçıvan yeni Azərbaycanın
qiymətli bir əsəridir!
    Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının 90 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqındakı 14 yanvar
2014-cü il tarixli Sərəncamı ölkəmizin
ayrılmaz tərkib hissəsi olan bu qədim
diyarın tarixi nailiyyətlərinin və müasir
inkişafının qiymətləndirilməsinə dövlət
səviyyəsində göstərilən yüksək mü-
nasibətin ifadəsidir. Ümumiyyətlə,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
90 illik yubileyinin qeyd olunması
ölkə mizdə milli-mənəvi özünüdərk
proseslərinin, ərazi bütövlüyü amalının
daha da dərinləşməsinə, Azərbaycan-
çılıq ideyasının möhkəmləndirilməsinə
meydan açan əhəmiyyətli böyük siyasi
tarixi hadisədir. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında”
Sərəncamında deyildiyi kimi: “Azər-
baycanın qədim bölgəsi Naxçıvan çətin
sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni za-
manda şərəfli bir yol qət etmişdir. Çox -
əsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu
diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni
irsini layiqincə yaşatmış, yetirdiyi çox
sayda görkəmli elm xadimləri, sənət-
karları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin
sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında
əvəzsiz rol oynamışdır. Naxçıvan əha-
lisinin milli istiqlal ideyalarına bağlılıq
nümayiş etdirərək dövlət müstəqilliyi-
mizin bərpası, qorunub saxlanılması
və möhkəmləndirilməsində müstəsna
xidmətləri vardır. Bu gün yüksək po-
tensiala malik muxtar respublika bütün
dövlət proqramlarını, infrastruktur la-
yihələrini böyük uğurla həyata keçir-
məsi sayəsində ölkədə dinamik inkişaf
xəttinə uyğun, fasiləsiz aparılan iri-
miqyaslı quruculuq, abadlıq işlərinin
fəal iştirakçısıdır. Naxçıvan hazırda
mötəbər tədbirlərin təşkil olunduğu
məkana çevrilmişdir”.
     Azərbaycanın ayrılmaz parçası
olan 5 minillik yaşa malik qədim
Naxçıvanın muxtariyyətinin 90 illiyi
mübarək olsun! Daha böyük uğurlar!

İsa HƏBİBBƏYLİ
Azərbaycan Milli Elmlər 
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