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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 12-də Fransa Respublikasına
rəsmi səfərə gedib.

*  *  *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin martın 13-də Parisdə “Total”

şirkətinin prezidenti Patrik Puyane ilə görüşü olub.
Patrik Puyane Azərbaycanda gedən inkişaf proseslərinin maraqla qarşılandığını deyib,

Bakının gözəl şəhərlərdən birinə çevrildiyini vurğulayıb.
Söhbət zamanı SOCAR ilə “Total” arasında əlaqələrin inkişafı, “Abşeron” yatağının

işlənilməsi, “Ümid”, “Babək” qaz-kondensat yataqları üzrə əməkdaşlıq və digər məsələlərlə
bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

*  *  *
Fransa Respublikasında rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham

Əliyev martın 13-də “Vivaction” şirkətinin prezidenti Rişar Mari ilə görüşüb.
*  *  *

Martın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Parisdə DCNS şirkətinin
prezidenti Erve Qiyu ilə görüşüb.

Rəsmi xronika

    Dövlət İmtahan Mərkəzi tərə-
findən martın 12-də ölkəmizin 33
rayonunda ümumtəhsil müəssisə-
lərinin 9-cu sinif şagirdləri üçün
buraxılış imtahanının birinci mər-
hələsi, 23 rayonunda ilk peşə-
ixtisas təhsili müəssisələrinin so-
nuncu sinfində təhsil alan şagird-
ləri üçün isə buraxılış imtahanı
keçirilib. Həmin gün respublika
üzrə, ümumilikdə, 37 min 230 şa-
gird imtahan verib.
    Bu imtahanda iştirak edən şa-
girdlər “İmtahana buraxılış vərə-
qəsi”ni internet vasitəsilə martın
5-dən əldə ediblər. Buraxılış vərəqəsi
ilə yanaşı, onlara “Yaddaş kitabçası”
da təqdim olunub. Burada şagirdlərə
imtahan prosesi ilə bağlı vacib töv-
siyələr, onların əməl etməli olduqları
qaydalar və digər zəruri məlumatlar
çatdırılıb.

    Ümumtəhsil məktəblərində im-
tahana hazırlıq işləri çərçivəsində
imtahan guşələri yaradılıb və şa-
girdlər yeniliklərlə tanış ediliblər.
Hər bir şagirdin imtahana buraxıl-
ması üçün Dövlət İmtahan Mərkə-
zinin “Şagird-məzun” sistemində
buraxılış vərəqələri çap edilərək
şagirdlərə təqdim olunub. Bundan
əlavə, ümumtəhsil məktəblərinin
direktorları tərəfindən hər bir şagird
üçün məktəbdə oxuduqlarına dair
şəkilli arayışlar hazırlanıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında imtahanların şəffaf və obyektiv
keçirilməsi üçün Naxçıvan şəhəri,
Şərur, Babək və Ordubad rayonla-
rının hər birində 2, Culfa, Şahbuz,
Kəngərli və Sədərək rayonlarının

hər birində 1 ol-
maqla, 12 imtahan
mərkəzi yaradılıb.
Bu mərkəzlərdə,
ümumilikdə, 3 min
707 şagird imtahan
verib. 
    Naxçıvan şəhəri
üzrə imtahan mər-
kəzləri 7 və 14
nömrəli tam orta
məktəblərdə təşkil olunub. Bu mək-
təblərdə müvafiq olaraq 480 və 573
şagird imtahan verib. 
    Şərur rayonunda IX sinif şagird-
ləri öz bilik və bacarıqlarını Şərur
şəhər 1 nömrəli və Zeyvə kənd tam
orta məktəblərində sınayıblar. Şərur
şəhərindəki 1 nömrəli tam orta mək-

təbdə keçirilən imtahanda 398, Zey-
və kənd tam orta məktəbində keçi-
rilən imtahanda 345 şagird iştirak
edib.
    Babək rayonu üzrə yaradılmış
imtahan mərkəzləri Babək qəsəbə
1 nömrəli və Şıxmahmud kənd tam
orta məktəblərində olub. Qəsəbə

mərkəzindəki məktəbdə 365, Şıx-
mahmud kənd tam orta məktəbində
233 şagird imtahan verib. 
    Ordubad rayonu üzrə imtahan
mərkəzlərinin biri Ordubad şəhər
internat (305 şagird), digəri Sabir-
kənd tam orta məktəblərində (120
şagird) yaradılıb.
    Culfa rayonu üzrə 414 şagird
Culfa şəhər 3 nömrəli, Şahbuz ra-
yonu üzrə 159 şagird Şahbuz şəhər
1 nömrəli, Kəngərli rayonu üzrə
226 şagird Qıvraq qəsəbə, Sədərək
rayonu üzrə 89 şagird Heydərabad
qəsəbə tam orta məktəblərində im-
tahan veriblər.
    Muxtar respublikada keçirilən
imtahanların idarə olunmasına, ümu-
milikdə, 25 imtahan rəhbəri, 12
ümumi rəhbər, 332 nəzarətçi-müəl-
lim ayrılıb.

- Fatma BABAYEVA

Doqquzuncu sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanının
birinci mərhələsi keçirilib

    Fevral ayında yerli hava xətti ilə
14 min 63 sərnişin, 194 min 253 kilo-
qram baqaj, 29 min 886 kiloqram yük
və 2706 kiloqram poçt daşınmışdır.
Beynəlxalq hava xətti ilə Naxçıvan-
Moskva reysi üzrə 154 sərnişin, 1363
kiloqram baqaj, Naxçıvan-İstanbul
reysilə 215 sərnişin və 1847 kiloqram
baqaj daşınmışdır.
    Bu dövrdə Naxçıvan Beynəlxalq
Hava Limanında teleskopik traplara,

nəzarət-müşahidə kameralarına və
kompüterlərə texniki baxış keçirilmiş,
aerodrom ərazisindəki elektrik, işıq-
landırma, rabitə, istilik və havalandırma
sistemlərinə texniki qulluq göstərilmiş,
uçuş-enmə zolağı, dönmə yolları və
dayanacaqlar mütəmadi yoxlanılmış,
uçuşların vaxtında və təhlükəsiz təşkili
təmin edilmişdir. 

Naxçıvan Beynəlxalq 
Hava Limanının mətbuat xidməti

Ötən ay Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının
xidmətlərindən 14 mindən artıq sərnişin istifadə etmişdir

  Muxtar respublikada yeni texnolo-
giyaların tətbiqi və əhaliyə keyfiyyətli
poçt, rabitə, internet və teleradio xid-
mətlərinin göstərilməsi diqqət mərkə-
zində saxlanılır. Fevral ayında da bu
istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata
keçirilmişdir. 
    Muxtar respublikada yaşayış mən-
təqələrinə fiber-optik kabel xəttinin
çəkilməsi və sürətli internetə çıxış
imkanının yaradılması sahəsində gö-
rülən işlər davam etdirilir. Fevral ayı
ərzində muxtar respublikada, ümu-
milikdə, 770 metr fiber-optik kabel
xəttinin tikintisi həyata keçirilmiş,
Genişzolaqlı Asinxron Rəqəmli Abu-

nəçi xətti texnologiyası vasitəsilə
454 yeni abunəçi internetlə təmin
olunmuşdur. 
    Mövcud avtomat telefon stansiya-
ların nömrə tutumlarının artırılması
işi də fevral ayında davam etdirilmiş,
nəticədə, 240 yeni telefon nömrəsi is-
tismara verilmişdir. Bu dövrdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası İnternet
və Yeni Texnologiyaların Tədrisi Mər-
kəzində 6 ümumi və 6 fərdi qrup ya-
radılmış, 55 dinləyicinin kompüter
kurslarında iştirakı təmin edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rabitə və Yeni Texnologiyalar

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Fevral ayında muxtar respublikada 454 yeni 
abunəçi internetlə təmin olunub

    Martın 11-də “Azər-Türk
Bank” Açıq Səhmdar Cəmiy-
yətinin təşkilatçılığı və Azər-
baycan Respublikası Mərkəzi
Bankının dəstəyi ilə “Müasir
bank xidmətlərinin tətbiqi və
marketinqi” mövzusunda təlim
keçirilib.
    Naxçıvan Dövlət Texniki
Kollecinin binasında keçirilən tə-
limin əsas məqsədi müasir bank
xidmətlərinin tətbiq edilməsi zə-
minində marketinq fəaliyyətinin
təşkilindən, xidmət sektorunda
müştəriyönümlü xidmətin əsas
planda olduğuna diqqətin yönəl-
dilməsindən, uzunmüddətli hə-
dəfdə isə gələcəkdə bank və ma-
liyyə sahəsi üzrə kadr hazırlığına
dəstək verilməsindən ibarət olub. 

    Seminarda təlimçilərdən –
“Azər-Türk Bank” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin Strateji Planlaşdırma
və Marketinq Departamentinin
direktoru Leyla Məmmədovanın
“Müasir dövrdə xidmət sektorunda
marketinq fəaliyyətinin təşkili”,
“Azər-Türk Bank” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti Naxçıvan filialının mü-
diri Vüsal Novruzovun “Müştə-
riyönümlü xidmət və müştəri
məmnuniyyəti”, Azərbaycan Res-

publikası Mərkəzi Bankının Nax-
çıvan Muxtar Respublikası İda-
rəsinin əməkdaşı Hafiz İsmayıl-
bəylinin “Bank sahəsində tex-
noloji yeniliklər və xidmətlər”
mövzularında çıxışları dinlənilib. 
   Naxçıvan Dövlət Universiteti,
“Naxçıvan” Universiteti və Nax-
çıvan Dövlət Texniki Kolleci tə-

ləbələrinin iştirak etdiyi təlim ak-
tivliklə müşahidə olunub. İştirak-
çılar təlimçilərə müxtəlif mövzu-
larda suallar ünvanlayıblar. 
    Təlimdən sonra iştirakçılardan
116 nəfərə sertifikatlar təqdim
olunub, aktiv iştirakçılardan 4 nə-
fərə hədiyyə verilib, 2 nəfər isə
bankda 1 aylıq təcrübəyə dəvət
olunub.

Xəbərlər şöbəsi

“Müasir bank xidmətlərinin tətbiqi və marketinqi” 
mövzusunda təlim 

    Bu ilin yaz mövsümündə mux-
tar respublikada 200 hektardan
çox ərazidə yaşıllaşdırma tədbir-
ləri aparılacaq.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-
zirliyindən  bildirilib ki, muxtar
respublikada kənd təsərrüfatına
yararsız ərazilərin seçilməsinə və
həmin ərazilərdə yaşıllıqların,
meyvə bağlarının salınmasına xü-
susi diqqət yetiriləcək. Bu məq-
sədlə Kəngərli rayonunda salınmış

püstə bağının 20 hektar ge-
nişləndirilməsi və yeni mey-
və bağının salınması nəzərdə
tutulub.

Bu tədbirlər Naxçıvan-
Şahbuz avtomobil yolunun,
Əshabi-Kəhf ziyarətgahına
gedən yolun kənarlarında
davam etdiriləcək.

    Hazırda Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Ting -
liyi Müəssisəsinin tingçilik sahə-
lərində yaz mövsümünə hazırlıq
işləri görülür. 2016-cı ilin yazında
tingçilik sahəsində 4 min 500-dən
artıq üzüm qələmi əkilib. Bu ilin
yaz mövsümündə isə 40 mindən
çox üzüm qələminin əkilməsi
planlaşdırılır. Yeni üzüm qələm-
lərinin əkilməsi üçün ərazilər hazır
vəziyyətə gətirilir. Ərazinin digər
sahələrində 40 mindən artıq iydə

qələmlərinin əkilməsi də nəzərdə
tutulub.
    Meşə Tingliyi Müəssisəsi və
meşəsalma ilə məşğul olan digər
müəssisələr tərəfindən polietilen
torbalarda püstə fidanlarının ye-
tişdirilməsi də həyata keçirilir.
Ötən il 1500-dən artıq püstə təc-
rübə məqsədilə əkilib və müsbət
nəticə əldə olunub. Bu il də 5
mindən artıq püstə polietilen tor-
balarda əkiləcək.
    Qeyd edək ki, beşinci çağırış
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin beşinci sessiyasında
verilən müvafiq tapşırıqlara əsasən
nazirlik kənd təsərrüfatı üçün ya-
rarlı olmayan ərazilərdə yaşıllıq
zolaqlarının, eləcə də meyvə bağ-
larının salınmasını təşkil etməli,
təbii ehtiyatlardan səmərəli isti-
fadəyə nəzarəti artırmalıdır.

Muxtar respublikada 200 hektardan çox ərazidə 
yaşıllaşdırma tədbirləri aparılacaq

 Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı muxtar respublikada sərnişin -
daşımada mühüm paya malikdir. Hava limanında aparılan quruculuq
işləri sərnişin dövriyyəsinin artmasına və xidmətin səviyyəsinin yüksəl-
dilməsinə səbəb olmuşdur.
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    Ötən iki onillikdə muxtar respubli-
kada kənd təsərrüfatının davamlı in-
kişafına yönəldilmiş kompleks isla-
hatlar həyata keçirilmiş, aqrar sahənin
inkişafına xidmət edən infrastruktur,
texnika parkı, səmərəli kredit təminatı,
proqram xarakterli idarəetmə forma-
laşdırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin sərən-
camları ilə təsdiq edilmiş və icrası
uğurla başa çatdırılmış “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında kartofçuluğun
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2005-
2010-cu illər)”, “2008-2015-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əha-
linin ərzaq məhsulları ilə etibarlı tə-
minatına dair Dövlət Proqramı”, “2012-
2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında meyvəçiliyin və tərəvəz-
çiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”,
icrası  uğurla davam etdirilən “Naxçı-
van Muxtar Respublikasının 2014-
2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı” və “2016-2020-ci
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” muxtar
respublikada aqrar sektorun inkişafında
ciddi dönüş yaratmış, müvafiq sahələr
üzrə yüksək inkişaf göstəricilərinə nail
olunmuşdur.
    Əkinlərin aparılması zamanı rayon-
laşmanın əhəmiyyəti nəzərə alınaraq
muxtar respublikanın bütün ərazisi üzrə
əkin atlasları tərtib olunmuş, hər bir
bələdiyyənin torpaq xəritəsi, kənd tə-
sərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin
qida maddələri ilə təminolunma kar-
toqramları hazırlanmışdır. Müasir əkin
texnologiyaları əsasında məhsul isteh-
salının artırılmasına, eyni zamanda tor-
paqların münbitliyinin yüksəldilməsinə
köməklik göstərilməsi məqsədilə muxtar
respublikanın bütün şəhər və rayonla-
rında aid dövlət orqanları ilə torpaq
mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarə-
çiləri arasında intensiv əlaqələr qurul-
muşdur.
    Həyаtа kеçirilən tədbirlər nəticəsində
muxtar rеspublikа əhаlisinin kеyfiyyətli
ərzаq məhsullаrı ilə təmin оlunmаsında,
kənd təsərrüfаtının bütün sаhələrinin
inkişаfında əvəzsiz rola malik olan tor-
paqlardan istifadənin səmərəliliyi artı-
rılmış, əkinəyararlı torpaq sahələri ge-
nişləndirilmiş və suvarma suyu ilə tə-
minat yaxşılaşdırılmışdır.
    Kənd təsərrüfatının inkişafı və tor-
paqlardan səmərəli istifadə ilə bağlı
qəbul edilmiş dövlət proqramlarının
icrasının təmin olunması məqsədilə
Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri
üzrə Dövlət Komitəsinin mütəxəssisləri
tərəfindən muxtar respublika üzrə 4122
hektar şoranlaşmış, 6182 hektar qrunt
sularının üzə çıxması nəticəsində çə-
mənləşən kənd təsərrüfatına yararlı
torpaq sahələri müəyyənləşdirilmiş və
xəritələşdirilmiş, müvafiq tədbirlərin
görülməsi üçün aidiyyəti orqanlara
göndərilmişdir. 
    Meyvə bağlarının salınması üçün
sututarlara yaxın ərazilərdə və çay va-

dilərində istifadə olunmayan torpaqlar
müəyyənləşdirilmiş, əkin dövriyyəsinə
daxil edilməsi məqsədilə Şərur rayo-
nunda 221,96, Babək rayonunda 124,11,
Culfa rayonunda 314,8, Ordubad ra-
yonunda 183,36, Şahbuz rayonunda
93,3, Sədərək rayonunda 90,67, Kəngərli
rayonunda 617,41, Naxçıvan şəhərində
47,18 hektar olmaqla, muxtar respublika
üzrə dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində
cəmi 1692,79 hektar torpaq sahəsi
plana alınmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2014-cü il 1 sentyabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi in-
kişafı Dövlət Proqramı”nın müvafiq
bəndlərinin icrası ilə əlaqədar Naxçıvan
şəhəri üzrə dövlət ehtiyat fondu tor-
paqlarında 25, qış otlaq sahələrində
177, cəmi 202 hektar, Babək rayonu
üzrə dövlət ehtiyat fondu torpaqlarında
277, qış otlaq sahələrində 184, cəmi
461 hektar, Kəngərli rayonu üzrə dövlət
ehtiyat fondu torpaqlarında 996, qış
otlaq sahələrində 1030, cəmi 2026
hektar əkinəyararlı torpaq sahəsi xəri-
tələşdirilərək əkin dövriyyəsinə cəlb
olunmuşdur.
    Ötən illər ərzində muxtar respubli-
kada müasir meliorasiya və irriqasiya
sistemlərinin və rentabelli suvarma şə-
bəkələrinin qurulması əkin sahələrinin
genişləndirilməsinə,  torpaqlardan  sə-
mərəli  istifadəyə  və bol məhsul isteh-
salına şərait yaratmışdır. Kənd təsərrü-
fatına yararlı torpaq sahələrinin su ilə
təminatının yaxşılaşdırılmasının nəti-
cəsidir ki, torpaqların münbitliyinin
qorunması və yüksəldilməsi əsasında
az məhsuldar və istifadəsiz torpaqlar
da əkin dövriyyəsinə cəlb edilmişdir.
Mövcud suvarma şəbəkələrinin yenidən
qurulması və bərpası, eləcə də suvarıl-
mayan yeni torpaq sahələrinin su ilə
təmin edilməsi nəticəsində suvarılan
torpaq sahələri 1994-cü ildəki 20874
hektardan 2016-cı ildə 60579 hektara
çatdırılmışdır ki, bundan 4245 hektarı
dövlət mülkiyyətində, 7571 hektarı bə-
lədiyyə mülkiyyətində, 48763 hektarı
isə xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sa-
hələridir. Müqayisə edilən dövrdə su-
varılan torpaq sahələri 39705 hektar
və ya 2,9 dəfə artmışdır ki, bunun da
əsas hissəsini xüsusi mülkiyyətdə olan
torpaq sahələri təşkil edir. Bu isə dövlətin
torpaq mülkiyyətçilərinə davamlı dəs-
təyinin daha bir ifadəsidir.
    İllər üzrə muxtar respublikada tor-
paqlardan istifadə vəziyyətilə bağlı mə-
lumatlara nəzər saldıqda aydın olur ki,
torpaq istifadəçiliyi sahəsində yol verilən
nöqsanlar nəticəsində muxtar respub-
likada əkin aparılan torpaq sahələrinin
ərazisi 1994-cü ildə 23299 hektaradək
azalmışdır. Lakin 1995-ci ildən başla-
yaraq kənd təsərrüfatına yararlı torpaq
sahələrinin ümumi sahəsində və əkin
aparılan torpaq sahələrinin kəmiyyət
göstəricilərində artım müşahidə olun-
muşdur. Belə ki, 1994-cü illə müqayi-

sədə 1996-cı ildə kənd təsərrüfatına
yararlı torpaq sahələri 1060 hektar ar-
tırılaraq 148475 hektara, əkin sahələri
isə 3383 hektar artırılaraq 26682 hektara
çatdırılmışdır.
    Muxtar respublikada aparılan torpaq
islahatı və əkinçiliyin təşviqi nəticəsində
əkin aparılan sahələr ilbəil genişləndi-
rilmiş, 2000-ci ildə kənd təsərrüfatına
yararlı torpaq sahələri 157165 hektara,

əkin aparılan torpaq sahələri isə 29500
hektara çatdırılmışdır. Bu tendensiya
sonrakı illərdə daha sürətlə davam
etmiş, 2005-ci ildə kənd təsərrüfatına
yararlı torpaq sahələri 162447 hektar,
əkin aparılan torpaq sahələri 41326
hektar təşkil etmişdir. 2010-cu ildə
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri
162341 hektar, əkin aparılan torpaq sa-
hələri 50819 hektar ərazini əhatə et-
mişdir ki, bu da torpaq mülkiyyətçilərinə
dövlət qayğısının davamlı olaraq güc-
ləndirilməsinin nəticəsidir.
    2017-ci il 1 yanvar vəziyyətinə tərtib
edilmiş torpaq balansı göstəricilərinə
əsasən muxtar respublika üzrə kənd tə-
sərrüfatına yararlı torpaqların sahəsi
164262 hektar təşkil etmişdir. Bunun
53001 hektarı əkin, 1437 hektarı çoxillik
əkmələr, 633 hektarı dincə qoyulmuş
sahələr, 3040 hektarı biçənəklər, 106151
hektarı örüş sahələridir. Həyata keçi-
rilmiş məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi
olaraq əkin aparılan torpaq sahələri
1994-cü illə müqayisədə 29702 hektar,
yaxud 2,3 dəfə artmışdır. 
    Həyətyanı torpaq sahələri də daxil
olmaqla 2016-cı il ərzində muxtar res-
publika üzrə 61526 hektar sahədə əkin
aparılmışdır ki, bu da 2015-ci ildəki
müvafiq göstəricidən 103 hektar çox-
dur. Həmçinin 2016-cı ildə 2015-ci
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ço-
xillik əkinlərin sahəsi də 20 hektar
artmışdır.
    Torpaq sahələrindən səmərəli istifadə
olunması istehsal edilən məhsul həc-
minin artırılmasına müsbət təsir gös-
tərmiş, 2016-cı ildə 429 milyon 448
min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu
istehsal edilmişdir. 1995-ci illə müqa-
yisədə kənd təsərrüfatının ümumi məh-
sulu 390 milyon 876 min manat və ya
11,1 dəfə artmışdır. Müqayisə aparılan
dövrdə 241 milyon 519 min manatlıq,
yaxud 11,8 dəfə çox bitkiçilik məhsulları
istehsal edilmişdir.
    Aparılan təhlillər deməyə əsas verir
ki, ötən dövr ərzində muxtar respubli-
kada torpaq ehtiyatlarından səmərəli
istifadənin təmin edilməsi, meliorasiya
və irriqasiya sistemlərinin yaxşılaşdı-
rılması, səmərəli kredit mexanizminin
qurulması, dövlət yardımlarının veril-
məsi, aqrotexniki tədbirlərin səviyyə-
sinin yüksəldilməsi və aqrolizinq xid-
mətinin genişləndirilməsi aqrar sahənin
dinamik inkişafını təmin etmişdir.
    “Naxçıvan Muxtar Respublikasında
torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2016-cı il 2 aprel
tarixli Fərmanı muxtar respublikada
torpaqlardan səmərəli istifadə sahəsində
yeni mərhələnin əsasını qoymuşdur.
Fərmana əsasən muxtar respublikada
dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində, ha-
belə xüsusi mülkiyyətdə olan bütün
kateqoriyalı torpaqların elektron uçotu -
nun aparılması və xəritələşdirilməsi
yolu ilə torpaqların elektron kadastr
uçotu informasiya sisteminin yaradıl-
ması və rəqəmsal kadastr xəritələrinin
tərtib edilməsi mərhələlərlə həyata ke-
çiriləcəkdir. Bu isə muxtar respublikanın
torpaq fondunun təyinatı, istifadə növü,
kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri
üzrə dəqiq və müfəssəl kadastr uçotunun
aparılmasını, torpaq ehtiyatlarından
daha səmərəli istifadə edilməsini təmin
edəcəkdir.

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını artırmaq üçün bütün mülkiyyət
növləri üzrə torpaq fondundan səmərəli və məqsədyönlü istifadə edilməsi
qarşıda duran ən mühüm vəzifələrdəndir. Ona görə də kənd təsərrüfatının
əsas istehsal vasitəsi olan torpağın istifadəsinə və mühafizəsinə dövlət nə-
zarətinin həyata keçirilməsi muxtar respublikamızda daim diqqət mərkəzində
saxlanılır.  Torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi və əhalinin
ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatının daha da möhkəmləndirilməsi
məqsədilə torpaq ehtiyatlarının dövlət idarəetməsi mexanizmi mütəmadi
olaraq təkmilləşdirilir. 

    Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndində keçirilən səyyari
müşavirədə yaz-tarla işlərinə hazırlığın vəziyyəti, şoranlaşmış
və çəmənləşmiş torpaqların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılaraq
əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi istiqamətində görülən işlər
və qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib. 

    Müşavirədə Şərur Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
İbrahim Məmmədovun müzakirə olunan məsələ ilə əlaqədar
məruzəsi və məruzə ətrafında müzakirələrdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə
Dövlət Komitəsi Şərur Rayon İdarəsinin rəisi Vəfadar Hü-
seynovun, rayon Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəisi Məhəmməd
Cəlilovun və bir sıra bələdiyyə sədrlərinin çıxışları olub. 
    Bildirilib ki, Şərur rayonunda iqtisadiyyatın əsasını kənd
təsərrüfatı təşkil edir. Rayonun 2016-cı ilin sosial-iqtisadi in-
kişafının təhlili göstərir ki, kənd təsərrüfatı sahəsində yüksək
məhsuldarlığa nail olunub, 25 min 675 ton dənli və dənli-
paxlalılar, 6 min 936 ton qarğıdalı, 83 ton günəbaxan, 11 min
142 ton kartof, 4 min 300 ton soğan olmaqla, 28 min 791 ton
tərəvəz, 6515,5 ton bostan, 20 min 498,4 ton meyvə, 1468
ton üzüm istehsal edilib. İl ərzində, ümumilikdə, 134 milyon
330 min 900 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal
olunub ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 6,2 faiz çoxdur.
    Rayonda istehsal olunan meyvə və tərəvəz məhsullarının
tələbatdan artıq hissəsinin saxlanılaraq payız-qış mövsüm-
lərində satışı üçün Danyeri kəndində 250 ton, Qarabürc
kəndində 80 ton, Məmmədsabir kəndində 320 ton, Düdəngə
kəndində 810 ton, Cəlilkənddə 600 ton, Püsyan kəndində
450 ton, Çərçiboğan kəndində 80 ton, Aşağı Aralıq kəndində
150 ton, Yuxarı Aralıq kəndində 180 ton, Sərxanlı kəndində
80 ton, ümumi tutumu 3 min ton olan soyuducu anbarlar
fəaliyyət göstərir. Bu anbarların 6-sı ötən il tikilib istifadəyə
verilib.
    Əhalinin ilboyu təzə və keyfiyyətli tərəvəz məhsulları ilə
təmin olunması üçün rayonun Məmmədsabir kəndində 2 min
100 kvadratmetr, Çərçiboğan kəndində isə 10 min kvadratmetr
sahədə müasirtipli istixana kompleksləri fəaliyyət göstərir. 
    Bildirilib ki, rayonun malik olduğu 87 min 226 hektar
torpaq sahəsinin 25 min 510 hektarı kənd təsərrüfatına
yararlıdır. Əkin sahələri isə 17 min 115 hektar təşkil edib.
Bunun 12 min 492 hektarı və ya 72,9 faizi suvarılan torpaqlardır.
Əkin sahələrinin xeyli hissəsi müxtəlif tip torpaq sahələridir.
Ona görə də əkin sahələrindən sabit və yüksək məhsul götürü l -
məsi və onun ildən-ilə artırılması, ilk növbədə, torpaqların
münbitliyinin, keyfiyyətinin və struktur vəziyyətinin yaxşı-
laşdırılması ilə mümkündür. Bu məqsədlə rayon ərazisində
şoranlaşmış və çəmənləşmiş torpaqların meliorasiya və
irriqasiya tədbirləri vasitəsilə keyfiyyətini və struktur vəziyyətini
yaxşılaşdırmaqla əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi qarşıda
duran mühüm vəzifələrdəndir.
    Vurğulanıb ki, ərazidə şoranlaşmış və qrunt sularının sə-
viyyəsi yüksək olan torpaqların ümumi sahəsi 3 min 528
hektardır. Həmin torpaqların 330 hektarı şoranlaşıb, 3 min
198 hektarında isə qrunt suları torpağın üst münbit qatına
toplaşıb. Bu torpaqların 10 hektarı dövlət mülkiyyətində,
1154 hektarı bələdiyyə mülkiyyətində, 2 min 364 hektarı isə
xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlardır. Şoranlaşmış və qrunt
sularının səviyyəsi yüksək olan torpaq sahələri, əsasən, Araz-
boyu kənd lərdədir. Həmin kəndlərin ərazisində şoranlaşmanı
aradan qaldırmaq və qrunt sularının səviyyəsini nizamlamaq
üçün rayon Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən mövcud
olan sutoplayan kollektorlar və digər kanallar tələb edilən
dərinlikdə qazılaraq lildən təmizlənir və drenaj şəbəkələrində
əsaslı təmir işləri yerinə yetirilir. Rayonun bəzi kəndlərində
torpaqların şoranlaşması ilə yanaşı, çəmənləşmə prosesi də
yaranıb.
    Qeyd olunub ki, bəzi sahələrdə qrunt suları torpağın üst
münbit qatına toplandığından becərmə işlərini həyata keçirmək
mümkün olmur. Bu da torpaqların ilbəil çəmənləşməsinə
səbəb olur. Çəmənləşmənin aradan qaldırılması üçün qrunt
sularının səviyyəsini əsaslı meliorativ tədbirlərlə aşağı salmaq,
sonradan əkin işlərinə başlamaq, belə sahələrdə ilk olaraq
taxıl bitkiləri əkmək lazımdır. Bir-iki il sonra növbəli əkin
sisteminə keçməli və sahələrə tələb olunan normada üzvi və
mineral gübrələr verilməlidir. Bu yolla çəmənləşmiş torpaqların
keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqla əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi
mümkündür. Həyata keçirilən bu tədbirlər nəticəsində 2016-cı
ildə rayon üzrə 603 hektar torpaq əkin üçün istifadə vəziyyətinə
gətirilib. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında
rayon Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən 18,2 kilometr
məsafədə ara arxlar, 3,5 kilometr məsafədə kollektor kanallar
və 12 kilometr məsafədə beton və torpaq kanallar qazılaraq
lildən təmizlənib. Şoranlaşmış və çəmənləşmiş torpaqların
əkin dövriyyəsinə tam daxil edilməsi üçün həyata keçirilən
bu tədbirlər davam etdiriləcəkdir. 
    Müşavirənin gedişi zamanı sakinlər qeyd olunan məsələlərlə
əlaqədar rastlaşdıqları problemlərdən danışıblar, bu problemlərin
aradan qaldırılması üçün müvafiq təşkilatlara lazımi tapşırıqlar
verilib.

                                                                Elman MƏMMƏDOV
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  Qarşıdan uzun əsrlərdən üzü-
bəri özü ilə bərabər yeni həyat
gətirən, torpağı oyadan, təbiəti
canlandıran, könülləri təzələyən,
təbiəti gözəlləşdirən, bayramla-
rımızın ən alisi, ən sevimlisi olan
Novruz bayramı gəlir. Al-əlvan
Novruz şamları, yeddiləvin şir-
niyyatlar, qırmızı kəmərli səməni
ev-eşikdə bolluq, bərəkət sim-
voluna çevrilib. Minilliklər boyu
xalqımız yazın gəlişinin xəbərçisi
olan Novruzu ümummilli bay-
ram kimi təntənə ilə qeyd edib.
Bu ənənə yaşadılaraq və ildən-
ilə daha da zənginləşdirilərək
günümüzə qədər gəlib çatıb.

    Muxtar respublikamızın hər ye-
rində, eləcə də Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordusunun ayrı-ayrı bölmə-
lərində  də Novruz bayramı  müna-
sibətilə silsilə tədbirlər keçirilir.  
    Bu münasibətlə ön xətdə keçi-
rilən növbəti şənlikdə ilk olaraq

bayram tonqalı yandırıldı, Şərur
Rayon Mədəniyyət və Turizm Şö-
bəsinin Şərur Xalq Yallı Ansamblı -
nın kollektivi  müxtəlif rəqs nöm-
rələri ilə əsgərlər qarşısında çıxış
etdilər. Bahar qızı  öz xonçasından
əsgərlərə bayram sovqatı payladı,
əsgərlərimiz bir-birindən şux musiqi
sədaları altında  qol qaldırıb oyna-
dılar. Rəqslərdən ibarət rəngarəng
konsert proqramı əsgərlərdə xoş

ovqat yaratdı. 
    Şənlik əsnasında əsl bayram əh-
val-ruhiyyəsində olan əsgər və za-
bitlərlə görüşüb həmsöhbət olmaq
imkanı əldə etdik. “N” hərbi hissənin
zabitlərindən Azad Abbasov və
Ziya Şıxəliyev bildirdilər ki, ötən
əsrin 90-cı illərində ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən
Naxçıvanda əsası qoyulan müstəqil
dövlətçilik və həmrəylik ideyası
Azərbaycanda inkişafın əsas hərə-

kətverici qüvvəsinə çevrilib. Dahi
şəxsiyyətin siyasi xəttinin uğurla
davam etdirilməsinin nəticəsidir ki,
bu gün ölkəmizdə digər sahələrlə
yanaşı, ordu quruculuğu istiqamə-
tində də ardıcıl tədbirlər görülür,
dövlət-xalq-ordu birliyi möhkəm-
lənir. Bu birlik və həmrəylik müs-
təqil Azərbaycan Ordusunun qüd-
rətini və şəxsi heyətin döyüş ruhunu
artırır. Bayramlarda və əlamətdar

günlərdə ictimaiyyətin, müxtəlif
təşkilatların nümayəndələrinin hərbi
hissələrdə olması, hərbi hissələrə
bayram sovqatlarının təqdim edil-
məsi  əsgər və zabitlər tərəfindən
böyük  minnətdarlıqla qarşılanır və
şəxsi heyət arasında əhval-ruhiy-
yənin daha da yüksəlməsinə səbəb
olur. Elə Novruz bayramı münasi-
bətilə  hərbi hissədə bayramın yük-
sək səviyyədə qeyd edilməsi döv-
lətimizin və xalqımızın hər zaman

ordumuzun yanında olmasından xə-
bər verir.  Hərbçilərimiz vurğuladılar
ki, biz də xalqımızın əmin-aman-
lıqda yaşamasına öz töhfəmizi ver-
məyə, sərhədlərimizin keşiyində
ayıq-sayıq dayanmağa çalışacağıq.
    Əslən Xocalıdan olan əsgər Cəm-
şid Qəhrəmanov qəzetimiz vasitəsilə
öz valideynlərinə salamını və bay-
ram təbriklərini çatdırmağı xahiş
etdi və  dedi ki, bu gün  ön xətdəki

hərbi hissədə xidmət keçməkdən
qürur duyur, ordumuzun qüdrətinin
gündən-günə artdığına çox sevinir.
O, əminliyini bildirdi ki, tezliklə
ordumuz işğal altında olan torpaq-
larımızı azad edəcək, o və ailəsi
yenidən öz şəhərinə, doğma Xoca-
lısına qayıdacaqlar.
    Əsgər Elşən Allahverdiyevin de-
diklərindən: “Bu gün hər bir əsgər
yaxşı bilir ki, arxamızda xalqımız
dayanıb. Xalqımızı bir daha əmin
edirik ki, müqəddəs Vətən torpaq-
larının hər qarışını göz bəbəyi kimi
qoruyuruq, üzərimizə düşən vəzi-
fələri layiqincə yerinə yetiririk. Qə-
zetiniz vasitəsilə valideynlərimizi
təbrik edərək demək istəyirik ki,
bizdən arxayın olsunlar,  bizim üçün
burada hər cür şərait yaradılıb, heç
nədən çətinliyimiz yoxdur”. 
    Düşmənlə ön xətdə qalanan ton-
qal ətrafında keçirilən şənliyə əs-
gərlərimizin böyük əhval-ruhiyyə
ilə qatılması, yallı rəqsiylə birlik
və həmrəylik nümayiş etdirməsi
bir daha göstərdi ki, Azərbaycan
Ordusunda böyük ruh yüksəkliyi
var. Ən çətin döyüş tapşırığını ye-
rinə yetirməyə hazır olan ordu-
muzun igid əsgərləri Qələbə se-
vincini də bu şəkildə qeyd edə-
cəkləri günü, ən əsası isə Ali Baş
Komandanın döyüş əmrini səbir-
sizliklə gözləyirlər.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Novruz bayramı muxtar respublikada yerləşən hərbi hissələrdə
yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd edilir

    Nizami Gəncəvinin “Xosrov və
Şirin” əsərində Bərdə hökmdarı
Nüşabənin böyük fateh Makedoni-
yalı İsgəndərlə görüşündə ona öz
ağıllı siyasəti ilə qalib gəldiyinin
şahidi oluruq. XIII əsrin əvvəllərində
Xarəzmşah Cəlaləddinin Azərbay-
cana hücumu zamanı Atabəylər
dövlətinin sonuncu hökmdarı Mü-
zəffərəddin Özbəyin həyat yoldaşı
Mehrican xatın təbrizli Şəmsəddinlə
birlikdə igidliklə vuruşub, böyük
hünər göstərib. Təbriz, Xoy, Nax-
çıvanı işğaldan azad edib. Atabəy
Şəmsəddin Eldənizin xanımı Mö-
minə xatın böyük nüfuza sahib olub.
Vəfatından sonra onun şərəfinə
ucaldılan türbəsi bu gün həm də
Azərbaycan qadınının simvolu kimi
Naxçıvan torpağında öz əzəməti ilə
diqqəti cəlb edir. Naxçıvana gələn
bir çox qonaqlar Möminə xatın tür-
bəsini, tarixi mənbələrdə Quti xatının
şərəfinə ucaldıldığı qeyd olunan
Qarabağlar Türbə Kompleksini Hin-
distanda yerləşən Tac-Mahalla mü-
qayisə edirlər. Onlar arasındakı xü-
susi bənzərlik ondan ibarətdir ki,
hər üç abidə həyat yoldaşlarına bö-
yük sevgi və ehtiram bəsləyən tarixi
şəxsiyyətlər tərəfindən inşa olunub.
    Ötən əsrdə də Azərbaycan qadını
tarixə adını şərəflə yazıb. 1941-45-ci
illər müharibəsində Qafqazda, Cə-
nubi Avropada və Yaxın Şərqdə ilk
qadın təyyarəçi kimi tanınan Leyla
Məmmədbəyova aviasiya mayoru
rütbəsinə yüksəlib. Sona Nurəliyeva,
Züleyxa Seyidməmmədova kimi
qadın pilotlarımız açıq səmalarda
düşmənə göz açmağa imkan ver-
məyiblər. Səngərlərdə tibb bacısı,
açıq dənizlərdə gəmi kapitanı, sə-
malarda qırıcı təyyarə pilotu kimi

xidmət edən qadınlarımız həm də
partizan dəstələrində düşmənə Azər-
baycan qadınının gücünü göstəriblər. 
    1988-ci ildə xalqımızın başı üs-
tünü alan qara buludlar, çox təəssüf
ki, yeni bir müharibənin başlanğı-
cının xəbərçisi idi. Tarix yenidən
təkrar olunurdu. Erməni təcavüz-
karları torpaqlarımıza hücum etməyə
başlamışdı. Düşmən təpədən dır-
nağadək silahlansa da unutmuşdu
ki, dünyada heç bir silahla bir xalqın
vətənpərvərliyinə, onun Vətən təəs-
sübkeşliyinə qalib gəlmək mümkün
deyil. Qarabağın müdafiəsinə qalxan
kişilərlə bərabər Tomris qeyrətli
qadınlarımız da hünər və cəsarət
göstərdilər. İgid qadın və qızlarımız
oğullarımızla çiyin-çiyinə torpaq-
larımız uğrunda döyüşdülər, canla-
rından keçdilər. Qaratel Hacımurad -
ova da onlardan biri olub. O, dö-
yüşlərin birində mühasirəyə alınıb
və çox sayda düşmən əsgərini öldür -
dükdən sonra əsir düşməmək üçün
axırıncı güllə ilə həyatına son qoyub.
Bəli, qadın namusdur, qadın qey-
rətdir bu xalq üçün. 
    Bu gün də Sara xatın düşüncəli,
Aləmşahbəyim xatın kimi döyüşçü,
İnanc xatın kimi vətənsevər, Burla
xatın kimi həm ana, həm həyat yol-
daşı, həm də torpaq təəssübkeşli
qadınlarımız var. 
    Bu məqamda bir məsələyə to-
xunmaq istərdim. Bəzi insanlar belə
düşünür ki, ordu qadınların yeri
deyil, guya “qadın” və “silah” an-
layışının bir yerdə səslənməsi milli
mentalitetimizə ziddir. Guya hərbi
xidmət ağır olduğu üçün zərif cinsin
nümayəndələri bu sahədə özlərini
doğrulda bilməzlər. Belələri unu-
durlar ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz

kimi, qadınlarımız tarixboyu döyüş
meydanlarında, siyasətdə öz mə-
harətlərini göstəriblər. Bu gün də
ordu sıralarında xidmət edən Azər-
baycan qadınları həmin cəngavər
qadınlarımızın davamçıları deyil-
lərmi? Bu gün Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordusunda da belə qadınla-
rımız az deyil. 
    Məhz həmin hərbçi qadınları-
mızla görüşmək üçün Əlahiddə
Ümumqoşun Ordusunun “N” hərbi
hissəsinə yollandım. Təsadüf nəti-
cəsində yolüstü rastlaşdığım yaşlı
bir qadın məndən həmin hərbi his-
sənin yerini soruşdu. Ora nə üçün
getdiyini öyrənmək istədikdə Gül-
xanım ana böyük fərəh hissi ilə qı-
zının hərbçi olduğunu, onu görməyə
gəldiyini bildirdi.
    – Qızınızın bu sənəti seçməyini
özünüz istəmisiniz? – sualıma Gül-
xanım ana belə cavab verdi:
    – Sözün düzü, mən razı olmur-
dum. Amma qızımın qətiyyəti və
ordumuzun bugünkü nizam-intizamı
məni qərarımdan döndərdi. Bu gün
mən qızımla fəxr edirəm. Qızım,
atalarımız yaxşı deyiblər: “Aslanın
erkəyi, dişisi olmaz”. Kişi, qadın
fərqi yoxdur, lazım gəlsə, mən də
bu yaşımda döyüşə getməyə hazı-
ram. Yaxşı yadımdadır. 1990-cı ilin
soyuq, şaxtalı qış günlərində mənfur
ermənilər Sədərəyə hücum etmiş-
dilər. Topun, tüfəngin səsindən qulaq
tutulurdu. Biz qadınlar evlərimizdə
səngərdəki balalarımıza isti çörək,
yemək bişirib göndərirdik. O vaxt
belə ordu quruculuğu yox idi. Nə
müasir silah var idi, nə də isti ge-
yim-kecim. Biz o vaxt balalarımızı
səngərdə tək qoyub qaçsaydıq, indi
nə torpaq var idi, nə də azadlıq.
Səngərdə döyüşən əsgər arxasında
xalqın olduğunu bilib daha böyük
bir hünərlə durdu düşmənin qarşı-
sında. Bütün dünya Azərbaycan əs-
gərinin gücünə, qüdrətinə ötən ilin
aprel döyüşlərində bir daha şahid
oldu. 
    Gülxanım anadan xahiş etdim ki,
məni hərbçi qızı ilə tanış etsin. Bir
az sonra hərbçi bir xanım bizə ya-
xınlaşır. Gülxanım ana ilə görüşüb,

söhbət edirlər. Bir müddət onların
söhbətinə mane olmuram. Daha
sonra yaxınlaşıb hərbçi xanımla tanış
oluram. Əslən Şərur rayonundan
olan Gülnar xanımın ailəli, bir övlad
anası olduğunu öyrənirəm. Onun
həyat yoldaşı ehtiyatda olan gizirdir.
O deyir:
    – Uşaqlıqdan hərbçi peşəsinə
maraq göstərmişəm. Lakin uzun
illər bu arzuma çata bilməmişəm.
Hər bir azərbaycanlı kimi torpaq-
larımızın işğalda olması mənim də
ürəyimi sızladır. Silahlı Qüvvələri-
mizin Ali Baş Komandanının orduya
göstərdiyi diqqət və qayğının, or-
dumuzda aparılan uğurlu islahatların
səmərəli nəticə verdiyinin şahidi-
yəm. Uğurlu islahatlardan biri də
qadınların orduya cəlb olunmasıdır.
Bu gün mən Əlahiddə Ümumqoşun
Ordusunda ilk zabit rütbəli qadın-
lardan biri olduğum üçün fəxr edi-
rəm. Xidmətin məsuliyyətini anla-
yıram. Ən böyük dayağım ailəmdir.
Hər gün xidmətimin necə keçməsi
ilə maraqlanırlar, uğur və nailiy-
yətlərimə mənimlə birgə sevinirlər.
İstər kişi olsun, istər qadın, ürəyi
Vətən eşqi ilə döyünən hər bir azər-
baycanlının bir arzusu, bir məqsədi
var: şəhidlərimizin qisasını almaq,
torpaqlarımızı işğaldan azad etmək.
    Digər bir hərbçi xanımla da gö-
rüşürəm. İki zabit anası, 2003-cü
ildən “N” hərbi hissəsində xidmət
edən qadın hərbi qulluqçu Gülbahar
Cəfərova isə Kəngərli rayonunun
Qarabağlar kəndində anadan olub.
Ailəlidir, üç övladı var. Övladlarının
ikisi hərbçidir. Onlar da Əlahiddə
Ümumqoşun Ordusunda xidmət
edirlər. Gülbahar Cəfərova deyir
ki, 14 ildir, yorulmadan, həvəslə
xidmət edirəm. Əsgərlərə öz öv-
ladlarım kimi qayğı göstərməklə
vətəndaşlıq borcunu yerini yetirməyə
çalışıram. Xidmətdə olduğum illər
ərzində ordumuzun gündən-günə
necə gücləndiyinin şahidi olmuşam.
Orduda gördüyüm diqqət və qayğı
övladlarımın da hərbçi olmaq istə-
yinə razılıq verməyimə səbəb olub.
Mən bir ana kimi qürur duyuram
ki, həm özüm, həm də övladlarım
ordu sıralarında xidmət edirik. Təəs-
süflər olsun ki, ocağımızdan od,
çörəyimizdən pay verdiyimiz mənfur
qonşumuz torpaqlarımızı işğal al-
tında saxlayır. Bu gün Azərbaycan

Ordusu öz gücünü təkcə düşmənə
yox, bütün dünyaya göstərir. Muxtar
respublikanın strateji yüksəkliklə-
rində etibarlı müdafiə sistemləri
qurulub. Vətənə ləyaqətlə xidmət
edən əsgər və zabitlər daim diqqətdə
saxlanılır. Bütün bunlar hər biri-
mizdə qürur hissləri ilə bərabər,
əminlik yaradır. Tarix boyu alınmaz
qala olan Naxçıvanın etibarlı mü-
dafiəsini təmin edən Əlahiddə
Ümumqoşun Ordusu düşmənin qor-
xulu kabusuna çevrilib. 
    Babək rayonunun Xəlilli kən-
dindən olan Arzu Bayramova da
gənc hərbi qulluqçulardan biridir.
Xoşbəxt ailə həyatı qurub. 2014-cü
ildən hərbi xidmətdədir. Hazırda
Naxçıvan Qarnizonu Hərbi Hospi-
talında laborant vəzifəsində xidmət
edir. Bildirir ki, tibb kollecini bitirsə
də, həmişə hərbçi olmaq, forma ge-
yinmək istəyi olub. O deyir ki, son
illər orduda qadınların xidmətə baş-
lamasına şərait yaradılması hərb
sənətini sevən, bu sahədə xidmət
etmək arzusunda olan qadınları çox
sevindirdi: 
    – Bu imkandan mənim kimi xid-
mət etmək istəyən xeyli qadın ya-
rarlandı. Respublikamızda istənilən
sahədə inkişaf var. Müharibə şə-
raitində yaşadığımıza görə Silahlı
Qüvvələrimizin daha da güclənməsi
daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Bu, hər birimizdə ruh yüksəkliyi ya-
radır. Müasir ordumuzun qurucusu
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
bir zamanlar qeyd etdiyi kimi: “Bu
günümüzün gəncləri özlərini xoş-
bəxt sanmalıdırlar ki, onlara doğma
Vətənimizin ordusunda xidmət et-
mək nəsib olub”. Mən də özümü
xoşbəxt hiss edirəm. Çünki müstəqil
dövlətimə, gözəl Vətənimə xidmət
edirəm. 
    Bəli, Vətəni sevmək onun uğ-
runda döyüşə getməyi, onun inkişafı
üçün daim çalışmağı, hər kəsə Vətən
sevgisini aşılamağı tələb edir. Və-
tənpərvərlik elə ali duyğudur ki,
bu duyğu insanı zirvələrə, səmalara
yüksəldir, ona qəhrəmanlıq, fəda-
karlıq, məğlubedilməzlik, torpağa,
xalqa, dövlətə, dövlətçiliyə bağlılıq,
yurda sevgi, milli hədəflərə inam
aşılayır. Hərbçi Azərbaycan qadın-
larını bu peşəyə də məhz həmin ali
duyğular gətirib. 

Ramiyyə ƏKBƏROVA

Azərbaycan qadını fədakarlıq, cəsarət və vətənpərvərlik nümunəsidir

Ordumuzda Vətənə ləyaqətlə xidmət edən hərbçi Azərbaycan qadınları
məhz həmin ali duyğuların təsiri ilə bu peşəni seçiblər

  Tarixboyu Azərbaycan qadınları həyatımızın bir çox sahələrində
mühüm rol oynayıblar. Qadın hökmdarımız Tomris, Şərqdə ilk
diplomat qadın Sara xatın, Koroğlunun Nigarı, Qaçaq Nəbinin Həcəri,
Şah İsmayılın Aləmşahbəyimi, Qaçaq Süleyman adı ilə 200-dən çox
qaçağa başçılıq edən Gülsüm xanım xalqımızın tarix səhifələrinə öz
adlarını şərəflə yazıblar. Təsadüfi deyil ki, oğuz türklərinin tarixindən
xəbər verən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında Azərbaycan qadını
vətənpərvər, sədaqətli, qoçaq, kişilərlə birlikdə döyüşlərə atılan
qeyrət nümunələri kimi göstərilib. Döyüş meydanına atılan Burla
xatın, Banuçiçək və digər qadın obrazları həmişə qadınlarımız üçün
bir örnək olublar. 
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    Od çərşənbəsi də əski görüşlərlə
bağlıdır. Bəziləri oda tapınmanı,
odu müqəddəs saymanı Zərdüştlük
etiqadı ilə əlaqələndirirlər. Halbuki
Zərdüştlükdən də qabaq insanlar
yaradılışın əsasının rəmzlərindən
biri olan odu təsəvvürlərində mü-
qəddəsləşdirmişlər. Belə bir etiqad
yaranmışdır ki, insanlar Günəşi və
odu nə qədər əzizləsələr, öz yara-
dılışlarının əsası olan od təbiəti də
bir o qədər tez isidər, adamlara xoş-
bəxtlik gətirər.
    Qədim insanlar, ata-babalarımız,
ulu əcdadlarımız bütün canlı təbiəti
oyadan,  isindirən Odu, Günəşi mü-
qəddəs sayaraq ona bir növ yaradı-
lışın, canlı həyatın əsas qüvvələ-
rindən biri kimi baxmış, bu mənada
Odu müqəddəsləşdirmişlər. 
    Od-ocaq bu gün də xalqımız tə-
rəfindən müqəddəs sayılır. Heç də
təsadüfi deyil ki, bu gün də Azər-
baycanda, eləcə də Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında xalqın müqəd-
dəs saydığı bir çox ziyarətgahlar
həm də ocaq olaraq adlandırılır.
Bu, şifahi xalq ədəbiyyatı nümu-
nələrimizdə özünü bariz şəkildə
göstərir. Naxçıvandan toplanmış

bayatılarımızda da biz ziyarətgah
yerlərinin ocaq kimi təsvir edildiyini
görürük:
         

Əshabi-Kəhf ocaq-ocaq,
Orda şamlar yanacaq.
Qəm yemə, dəli könül,

Sən dediyin olacaq.

    Naxçıvanda odla bağlı adət və
inanc sistemlərinə, od kultuna daha

çox Axır çərşənbədə rast gəlinir.
Bu çərşənbədə tonqallar daha güclü
çatılır, daha güclü atəşfəşanlıq edilir,
tonqalın ətrafına toplaşan insanlar
odun üzərindən atlamaqla köhnə

ildən qalan əzablarını, ağırlıqlarını
sanki arxada qoyur və yeni ildə
xoşbəxt, firavan həyat yaşayacaq-
larına inanırlar. Yandırılmış odun
üstündən “ağırlığım, uğurluğum
(“yorğunluğum” sözünün zamanla
dəyişilmiş forması), dərdim, bəlam
bu oda tökülsün”, – deyib tullanarlar.
İnama görə, odun üstündən tullanan
şəxs ilboyu xəstələnməz, dərd, qəm
ondan uzaq durar.   
    Naxçıvanda ilin axır çərşənbəsi
olan Od çərşənbəsi ilə bağlı yad-
daşlarda qalan bir çox nəğmə, eti-
qad, mərasim, mif və rəvayətlər
bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır.
“Qodu xan” rəvayətinə görə, Odlu
çərşənbədə adamlar sübh tezdən
hündür bir təpənin üstündə tonqal
qalayar, həmin tonqalın dövrəsinə
toplaşıb Günəşin doğmasını göz-
ləyərmişlər. Elə ki Günəş doğdu,
hamı onu salamlayıb “Qodu xan”
nəğməsini oxuyar, tonqalın başında
dövrə vurar, sonra da hər bir kəs
tonqaldan öz odunu yandırıb ocaq-

larını alışdırmaq üçün evə tələ-
sərmişlər. Adamlar tonqalın döv-
rəsinə dolandıqca, eləcə də gəlib
öz ocaqlarını yandırdıqca bu cür
oxuyarmışlar:

Qodu xan, Qodu xan,
Söndürmə odu xan.

At üstə qod gətir,
Ulusa od gətir.

Sözü bal, Qodu xan,
Özü al, Qodu xan.

    Od ünsürünün xalqımız arasın-
dakı müqəddəsliyini ortaya qoyan
yüzlərlə şifahi xalq ədəbiyyatı nü-
munəsi var. “Od imandandır”, “Od-
suz ocaq olmaz”, “Oda yanmayan,
balasına da yanmaz”, “Od ocaqda
yanar”, “Oda pənah aparanın ocağı
sönməz”, “Oda dərdini deyən xeyir
aparar”, “Odu söyən qara günə qa-
lar”, “Od-ocağa baxmayanın günü
xoş keçməz”, “Ocaq sönməyən
yerdə məskən salarlar” və sair bu
kimi atalarımızın söylədikləri ilə
bərabər bir çox inanclarımızda da
odun, ocağın müqəddəsliyi qorunub
saxlanmışdır. 
    “Ocaq yananda səslənirsə, demək,
kimsə sözünü danışır”, “Od hisli
olarsa, uzaqdan qonağın gələcək”,

“Ocağa yanaşanda salam verərlər”,
“Ocaqda kül titrəyəndə  Od xeyrə
oynayır”, – deyərlər və odun ailədə
bir körpə dünyaya gətirəcəyinə ina-
narlar, “Ocağın tüstüsü üstünə gəlsə,
sevgilin göyçək olar”, “Gün düşən
yerdə xəstəlik olmaz”, “Gün doğanda
doğulan uşaq göyçək olar”, “Çıraq
yandıranın çırağı sönməz olar” xalq
inancları bunların bir qismidir. 
    Xalqımızın oda olan inamı, inancı
andlarda, alqış və qarğışlarda da
mühafizə edilib. “Od haqqı”, “Ocaq
haqqı”, “Ocağa and olsun”, “İşığa
and olsun” kimi andlar, “Ocağın
bərəkətli olsun”, “Ocağın nurlu ol-
sun”, “Ocağın odlu olsun”, “Oduna
nur çilənsin”, “Ocağın qaralmasın”
kimi alqışlar, “Od-ocaq tapmaya-
san”, “Ocağın qalanmasın”, “Ocağın
sönsün”, “Ocağın dağılsın”, “Ocaq
üzü görməyəsən” kimi qarğışlar
xalqımızın mifik təfəkküründə, dün-
ya ilə bağlı düşüncələrində odun
nə qədər müqəddəs mahiyyət daşı-
dığını göstərir.  
    Biz də boz ayın sonuncu çər-
şənbəsində bütün xalqımıza barlı-
bərəkətli günlər arzulayırıq. “Ağır-
lığınız-yorğunluğunuz” qaladığınız
tonqallara tökülsün. Ocağınız qa-
ralmasın, Odunuz daim yanar olsun. 

Elxan MƏMMƏDOV
AMEA Naxçıvan Bölməsi 

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat 
İnstitutunun Folklorşünaslıq 
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TURAL SƏFƏROV

    Hər il olduğu kimi, bu il də muxtar
respublikamızın əhalisi xalqımızın qə-
dim el bayramı olan Novruzu böyük
sevinc və yüksək əhval-ruhiyyə ilə
qarşılamağa hazırlaşır. Novruzun gəlişi
ilə təbiət canlanır, hər tərəf yaşıl dona
bürünür.
    Bu ərəfədə hər birimizin arzusudur
ki, bütün bayramlar kimi, Novruz şən-
likləri də ən ülvi duyğularla yaddaşlara
həkk olunsun, yalnız və yalnız xoş
hisslərlə xatırlansın. 
    Aparılan təhlillərdən aydın olur ki,
bayram şənliklərinin və tədbirlərinin
keçirilməsi zamanı insanların adi eh-
tiyatsızlığı səbəbindən yanğınlar baş
verir, vətəndaşlara maddi və mənəvi
ziyan dəyir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Föv-
qəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən mux-
tar respublika ərazisində Novruz təd-
birlərinin keçirildiyi günlərdə yanğın
təhlükəsizliyinin etibarlı təmin olun-
ması, qabaqlayıcı tədbirlərin həyata
keçirilməsi və ayıq-sayıqlığın təmin
edilməsi məqsədilə tədbirlər planı
hazır lanıb. Plana uyğun olaraq mədə-
niyyət, təhsil müəssisələrində, uşaq
bağçalarında,   mehmanxana və şadlıq
evlərində, ticarət mərkəzlərində, kütləvi
olaraq insanların bayram şənliyinə
toplaşdığı yerlərdə yoxlama-nəzarət
və maarifləndirmə tədbirləri həyata
keçirilib. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Föv-
qəladə Hallar Nazirliyi bayram şən-
likləri və tədbirlərinin keçirilməsi za-
manı arzuolunmaz hadisələrlə üzləş-
məmək üçün aşağıda sadalanan yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə
əməl olunmasını tövsiyə edir.
    Bir çox hallarda vətəndaşlar tərə-
findən tonqal yandırılarkən onun ye-
rinin düzgün seçilməməsi xoşagəlməz
fəsadların yaranmasına gətirib çıxarır.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, tonqal
yandırılan yerlərdə əvvəlcədən təhlü-
kəsizlik tədbirləri həyata keçirmək va-
cibdir. Novruz bayramında əhali tərə-
findən pərakəndə halda tonqallar yan-
dırılarkən yanğın təhlükəsizliyi qay-
dalarına ciddi əməl olunmalıdır. Ton-
qallar ətrafda olan yanar materiallardan,
mühəndis-texniki qurğulardan, qaz
xətlərindən, elektrik və rabitə xətləri
çəkilmiş dirəklərdən, binalardan, ev-
lərdən, yardımçı tikililərdən, ot-saman
tayalarından, tezalışan maye və mate-
riallar saxlanılan yerlərdən kənarda
yandırılmalıdır.
    Əsən güclü külək zamanı tonqallar
yandırılmamalıdır. Bayram şənlikləri
zamanı tonqallar tam söndürülənədək
nəzarətdə saxlanılmalıdır. Tonqal ya-
nandan sonra onun közünün ətrafa ya-
yılmaması üçün mütləq torpaqlanma-
lıdır. Unutmaq olmaz ki, zəif küləyin
əsməsi nəticəsində də tam sönmə miş
və nəzarətsiz qalmış tonqalın közü
yanğına səbəb ola bilər. 
    Novruz şənliklərində yanar maye-
lərlə hopdurulmuş məşəllərin azyaşlı
uşaqlar tərəfindən havaya atılmasına
yol vermək olmaz. Çünki məşəllər ev-
lərin dam örtüklərinin, həyətyanı sa-
hələrdəki çəpərlərin və ot-saman ta-
yaları yığılmış yerlərin üzərinə düşə
və güclü yanğınların baş verməsinə
səbəb ola bilər. 
    Yüksəkliklərdə, dağ və dağətəyi
yerlərdə, eləcə də digər yaşayış sahə-
lərində avtomobil şinlərinin üst-üstə
yığılaraq yandırılması qəti qadağandır.

Belə hallarda yanan şinlər diyirlənərək
ətrafdakı yaşayış sahələrində yeni
yanğın ocaqlarının yaranmasına səbəb
ola bilər. Bu cür hallara yol vermək
olmaz.

    Novruz şənliklərinin və tədbirlərinin
keçirildiyi küçə və meydanlarda kütləvi
şəkildə toplaşan insanlar xoşagəlməz
hadisələrin baş verməməsi üçün mütləq
qaydada bir-birlərinin təhlükəsizliyini
qorumalıdırlar. 
    Milli adət-ənənələrimizə uyğun ola-
raq uşaqlar tonqalların üzərindən atı-
larkən diqqətli olmaq lazımdır. Bayram
tədbirlərində, xüsusən də tonqal ətra-
fında əyləncə və şənliklərdə azyaşlı
uşaqlar mütləq valideynlərin nəzarəti
altında olmalıdırlar. 
    Novruz bayramının bir bəzəyi də
xonça tutmaq, şam yandırmaqdır. Bay-
ram şənlikləri zamanı şam yandırılarkən
yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl
etmək lazımdır. Unutmaq olmaz ki,
yanar şamı öz ərintisi ilə stol, kibrit
qutusu üzərinə və digər yanar materi-
allara yapışdırmaq yanğın təhlükəsizliyi
cəhətdən yolverilməzdir. Yanar şamın
nəzarətsiz qoyulması xoşagəlməz ha-
disələrin baş verməsinə gətirib çıxara
bilər. 
    Bayram tədbirləri zamanı əhali ilə
yanaşı, idarə, müəssisə və təşkilat
rəhbərləri, xüsusən də mədəniyyət və
təhsil müəssisələri yanğın təhlükə-
sizliyi qaydalarına nəzarəti daha da
gücləndirməli, qabaqlayıcı tədbirlər
görməlidirlər. 
    Milli bayramımız olan Novruzu acı
sonluqla başa vurmamaq üçün yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl
etmək, baş verə biləcək xoşagəlməz
hadisələrin qarşısının alınması üçün
diqqətli olmaq lazımdır.

Novruz bayramı qeyd olunan zaman yanğın təhlükəsizliyi 
qaydalarına əməl edilməlidir

    Bayram şənliklərinin keçirilməsi zamanı vətəndaşlarımız yanğın hadisələri
ilə üzləşdikdə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar xəttinə və
ya Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin “101” xidmətinə məlumat verməyi
unutmamalıdırlar.

Turan ŞAHHÜSEYNOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı

Xalq özünün mövsümlərə uyğun hazırladığı təqviminin son
çərşənbəsinə müxtəlif adlar vermişdir. Belə ki, axır çərşənbə

“İlaxır çərşənbə”, “Axırıncı çərşənbə”, “Baca-baca”, “Yeddiləvin”
adlarıyla da bilinən Od çərşənbəsidir.

Xalq təqvimi

  Qarşıdan xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruz gəlir. Novruz bayramı
öz adət-ənənələri ilə xalqımızın tarixi köklərini və milli dəyərlərini özündə
əks etdirən bir bayramdır. Bu bayram gur tonqalları, gözoxşayan noğullu-
nabatlı, dadlı şirniyyatlı və yanar şamlı xonçaları, yamyaşıl səmənisi,
diləkləri ilə tanınır və sevilir.

    Xalqımızın çoxəsrlik maddi və mənəvi dəyərlərini
özündə əks etdirən Novruz bayramı hər il muxtar res-
publikada böyük təntənə ilə qeyd edilir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Novruz bayramı
münasibətilə martın 13-də Naxçıvan şəhərində, muxtar res-
publikanın rayon mərkəzlərində sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslərlə görüşlər keçirilib.
    Tədbirlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yinin və müvafiq rayonların icra hakimiyyətlərinin nüma-
yəndələri çıxış edərək məhdud fiziki imkanlı şəxslərin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən
tədbirlərdən danışıblar.
    Çıxışlarda vurğulanıb ki, muxtar respublikada iqtisadiyyatın
dinamik inkişafı məhdud fiziki imkanlı insanların sosial
müdafiəsinin təmin olunması və cəmiyyətə inteqrasiyası is-
tiqamətində davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə geniş
imkanlar yaradıb. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin məşğul-
luğunun təmin olunması, yaradıcılıq potensiallarının inkişaf
etdirilməsi, müxtəlif növ sosial xidmətlərin göstərilməsi,
bayram günlərində onların iştirakı ilə tədbirlərin keçirilməsi
davamlı dövlət qayğısının ifadəsidir.
    Hərəkət qabiliyyətinin məhdudluğu səbəbindən tədbirlərdə
iştirak edə bilməyən şəxslərə baş çəkilib, onlara bayram
sovqatı və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər tərəfindən
hazırlanan, Novruz bayramının əsas atributu olan səmənilər
verilib. Bayram tədbirlərində, ümumilik də, məhdud fiziki
imkanlı 1000 şəxsə sovqatlar təqdim edilib.
    Babək rayonunda keçirilən tədbirdə “İnam” musiqi qrupu
tədbir iştirakçıları qarşısında konsert proqramı ilə çıxış edib.
    Tədbir iştirakçıları onlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidməti

Novruz bayramı münasibətilə sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslərlə görüşlər keçirilib

S/
№

Məhsulun adı Ölçü vahidi
Qiyməti 
(manat)

1. Buğda kiloqram 0,30

2. Qarğıdalı kiloqram 0,30

3. Arpa kiloqram 0,25

Fermerlərin və torpaq mülkiyyətçilərinin
nəzərinə!

2017-ci ildə istehsal olunacaq buğdanın, arpanın və qar-
ğıdalının tədarükü “Bərəkət Buğda Məhsulları” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən aşağıda göstərilən qiy-
mətlərlə həyata keçiriləcəkdir:

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Şəhriyar küçəsi 60
Əlaqə telefonları:(036) 544-82-38; (060) 540-75-01; (050) 314-85-57


