
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərbi
potensialının möhkəmləndirilməsi və müda-
fiəsinin etibarlı təşkili daim diqqət mərkəzində
saxlanılır. Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun
döyüş hazırlığının yüksəldilməsi, hərbi his-
sələrin maddi-texniki təminatı, hərbi qulluq-
çuların sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması qarşıya qoyulan vəzifələri uğurla
yerinə yetirməyə imkan verir. Görülən təd-
birlərin nəticəsidir ki, bu gün muxtar res-
publikanın düşmənlə təmas xəttində yerləşən
hərbi hissələrində etibarlı müdafiə sistemi

yaradılmışdır.
    Avqustun 14-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Sədərək rayonunda Ermənistanla sərhəddə
yerləşən hərbi hissəyə gəlmiş, xidmətin təşkili
və şəxsi heyətin sosial-məişət şəraiti ilə
maraqlanmışdır.
    Azərbaycan Respublikası müdafiə nazi-
rinin müavini, Əlahiddə Ümumqoşun Or-
dusunun komandanı, general-leytenant Kərəm
Mustafayev Ali Məclisin Sədrinə raport
vermişdir.

    Ali Məclisin Sədri şəxsi heyəti salamlamış,
xidməti vəzifələrini uğurla yerinə yetirdik-
lərinə görə onlara təşəkkürünü bildirərək de-
mişdir: “Sədərək rayonu işğalçı Ermənistanla
sərhəddə yerləşir. Lakin ölkəmizin digər sər-
həd yaşayış məntəqələri kimi, Sədərək rayonu
da bu gün inkişaf edir, abadlaşır, insanların
rahat və təhlükəsiz yaşayışı üçün lazımi təd-
birlər görülür. Bu tədbirlərin içərisində ən
vacibi isə sərhədlərimizin müdafiəsini təmin
etmək, burada xidmət keçən əsgər və zabit-
lərimizin məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq,

bölmələrin silah və sursat təminatını həyata
keçirməkdən ibarətdir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Əsgərlər
arasındakı vətənpərvərlik və birlik hər bir
ordunun gücünü təşkil edən başlıca amildir.
Bu gün Azərbaycan Ordusunda olan birlik,
vətənpərvərlik və yüksək döyüş əhval-ru-
hiyyəsi torpaqlarımızın etibarlı müdafiəsinə
və toxunulmazlığına tam təminat verir. Azər-
baycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
muxtar respublikamızda yerləşən ordu,

Sərhəd yaşayış məntəqələrimizin müdafiə qabiliyyəti gücləndirilir

    Avqustun 14-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət
Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin Sədərək Ra-
yon Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi Şöbəsinin
yeni xidməti binası istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının föv-
qəladə hallar naziri, general-leytenant Şamı
Abdullayev açılış mərasiminə gələn Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbova raport vermişdir.
    Ali Məclisin Sədri şəxsi heyəti salam -
lamışdır.

    Fövqəladə hallar naziri Şamı Abdullayev
tədbirdə çıxış edərək demişdir ki, muxtar
respublikada əhalinin və ərazilərin fövqəladə
hallardan qorunması, fövqəladə halların qar-
şısının alınması və nəticələrinin aradan qal-
dırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilir. Son illər nazirliyin maddi-texniki
bazası əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirilmiş,
zabit və gizirlərin xidmət və sosial-məişət
şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Hazırda Naxçıvan

şəhərində 48 mənzilli yaşayış bi-
nasının tikintisi aparılır. Bu il na-
zirliyin müvafiq qurumları tərə-
findən 5 təhlükə potensiallı ob-
yekt, 57 avadanlıq və qurğu ser-
tifikatlaşdırılmış, 56 tikinti ob-
yektində mühəndis-geoloji axtarış
işləri aparılmışdır. Şamı Abdul-
layev yaradılan şəraitə və göstə-
rilən qayğıya görə kollektiv adın-

dan minnətdarlıq etmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Sədərək Rayon
Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi Şöbəsinin yeni
xidməti binasının istifadəyə verilməsi mü-
nasibətilə kollektivi təbrik edərək demişdir:
“Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəy-
yənləşdirdiyi siyasi xətt bu gün ölkəmizdə
uğurla davam etdirilir. Bunun da nəticəsində
bütün sahələrdə inkişaf və tərəqqiyə nail
olunmuşdur. Hər il ölkəmizdə yeni müəssisələr
və istehsal sahələri yaradılır, iş yerləri açılır,

əhalinin mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılır,
müasir evlər tikilir. Tikilənlərin, qurulanların
qorunub saxlanılmasında isə təhlükəsizlik
tədbirlərinə əməl edilməsi vacib şərtdir. Bu
işlər ölkəmizdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi
və onun yerli struktur qurumları tərəfindən
həyata keçirilir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Ölkəmizdə,
eləcə də muxtar respublikamızda nazirliyin
fəaliyyəti tam təmin olunmuş, struktur qu-

rumları üçün müasir iş və xidmət şəraiti ya-
radılmışdır. Sədərək Rayon Dövlət Yanğın
Təhlükəsizliyi Şöbəsinin yeni xidməti binasının
istifadəyə verilməsi də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mad-
di-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqa-
mətində həyata keçirilən tədbirlərin davamıdır.
Hazırda Sədərək rayonunda 5 minə yaxın tə-
sərrüfat və sahibkarlıq subyekti mövcuddur.
Şöbədə yaradılan şərait və texniki təminat

yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin vaxtında
həyata keçirilməsinə imkan verəcəkdir”.
    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
“Bir hadisənin qarşısını almaq o hadisə
baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan
götürməkdən daha asandır”, – fikrini xatır -
ladan Ali Məclisin Sədri demişdir: “Yaradılan
şərait kollektiv qarşısında mühüm vəzifələr
qoyur. Bu vəzifələr hadisələr baş vermədən
onun qarşısını almaqdan, təsərrüfatları və
sahibkarlıq subyektlərini daim nəzarətdə sax-
lamaqdan, mövsümə uyğun olaraq müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir.
Ərazinin sərhəd bölgəsi olmağı nəzərə alınaraq
əhalinin, dövlət müəssisələrinin və hərbi his-
sələrin fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatı
tam həyata keçirilmişdir. Müasir iş şəraiti
qarşıya qoyulan vəzifələri vaxtında icra
etməyə imkan verəcəkdir”.
    Ali Məclisin Sədri yaradılan şəraitdən sə-
mərəli istifadə olunacağına əminliyini bil-
dirmiş, kollektivə xidmətlərində uğurlar ar-

zulamış, açılışı bildirən lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, şöbənin inzibati
binası zirzəmidən və iki mərtəbədən ibarətdir.
Zirzəmidə fərdi mühafizə vasitələri yerləş-
dirilmiş, ərazidə 75 kubmetr həcmində yeraltı
ehtiyat su hovuzu, hündürlüyü 17 metr olan
təlim qülləsi və 2 anbar tikilmişdir. Binanın
birinci mərtəbəsində növbətçi yanğınsöndürmə
xidmətinin fəaliyyətini təmin edən otaqlar
və qaraj, eləcə də sinif otağı, yataqxana, ye-
məkxana, istirahət otağı, camaşırxana və qa-
zanxana, ikinci mərtəbədə isə iş otaqları və
müşavirə zalı vardır. Müşavirə zalı proyektor
və kompüterlə təchiz olunmuş, sinif otağında
şəxsi heyətin təlimatlandırılması üçün lazımi
şərait yaradılmış, məlumat stendləri və ki-
tabçalar qoyulmuşdur.
    Rayonun yanğından mühafizə planı ilə
tanışlıq zamanı Ali Məclisin Sədrinə məlumat
verildi ki, Sədərək Rayon Dövlət Yanğın
Təhlükəsizliyi Şöbəsi üçün yaradılmış müasir
şərait rayondakı təsərrüfat subyektlərində,
fərdi təsərrüfatlarda, taxıl və yaşıllıq sahələ-
rində yanğın təhlükəsinin qarşısının alınmasını
təmin edəcəkdir. Şöbənin tabeliyində 3 yan-
ğınsöndürən və 1 əməliyyat avtomobili, eləcə
də 2 su pompası vardır. Şəxsi heyətin fərdi
mühafizəsi də nəzərə alınmış, şöbəyə 80
dəst xüsusi yanğından mühafizə geyimi ve-
rilmişdir. Dispetçer otağında quraşdırılan ra-
diorabitə sistemi fövqəladə hadisələr zamanı
25 kilometr məsafədə şəxsi heyətin hərəkət
qrafikinin müəyyənləşdirilməsi və idarə olun-
masına imkan verəcəkdir. Şöbənin əhatə
etdiyi 1 qəsəbə və 3 kənddə yaşayan 15
mindən artıq əhalinin və onların əmlakının
yanğından mühafizəsi məqsədilə mütəmadi
olaraq profilaktik tədbirlər həyata keçirilir.
    Sonra Sədərək Rayon Dövlət Yanğın Təh-
lükəsizliyi Şöbəsinə yeni “MAN” markalı
yanğınsöndürən avtomobil verilmişdir.
    Qeyd olunmuşdur ki, Almaniya istehsalı
olan “MAN” markalı avtomobil yanğınsön-
dürmə və xilasetmə işlərini həyata keçirir. 9
nəfər heyətlə hərəkət edən avtomobil 2,3
ton su və 300 kiloqram köpükyaradan maye
tutur. Yüksək texniki göstəricilərə malik olan
avtomobil siyirtməli nərdivan və yanğından
mühafizə vasitələri ilə təmin olunmuşdur.
    Binanın həyətində də abadlıq işləri apa-
rılmış, idman meydançası yaradılmışdır.

Sədərək Rayon Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi Şöbəsinin 
yeni xidməti binası istifadəyə verilmişdir
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    Avqustun 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Sədərək kəndinə gəlmiş, burada inşa olunan yeni ictimai-iaşə obyekti ilə tanış
olmuşdur.

    Məlumat verilmişdir ki, muxtar respublikamızda sahibkarlığın inkişafına göstərilən
dövlət qayğısı digər sahələrlə yanaşı, xidmət sektorunun inkişafına da hərtərəfli şərait
yaratmışdır. Bu da insanların rahatlığının təmin olunması, onların istirahətinin və asudə
vaxtlarının səmərəli təşkili baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Sədərək kəndində
yaradılan yeni ictimai-iaşə obyekti də rayon sakinlərinin tələbatı nəzərə alınaraq inşa
olunmuşdur. 

    İstifadəyə verilən şadlıq sarayı 350 yerlikdir. Burada toy mərasimlərinin keçirilməsi
üçün lazımi şərait yaradılmış, binanın interyeri müasir dizayn əsasında qurulmuşdur.
Həmçinin ərazidə 7 kabinə və kiçik mərasimlərin keçirilməsi üçün ziyafət zalı istifadəyə
verilmiş, 15 nəfər işlə təmin olunmuşdur.

    Binanın həyətində də abadlıq işləri aparılmış, gülkarlıqlar salınmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Sədərək rayonunda yeni ictimai-iaşə
obyekti istifadəyə verilmişdir

Muxtar respublikamız-
da yerli xammaldan səmərəli
istifadə etməklə daxili ba-
zarın tələbatına uyğun key-
fiyyətli məhsullar istehsal
edən müxtəliftəyinatlı yeni
istehsal müəssisələri yara-
dılır və ya mütərəqqi tex-
nologiyalar tətbiq olunmaqla
fəaliyyəti dayanmış müəs-
sisələrin işi bərpa edilir. Ti-
kinti materiallarına olan tə-
ləbatın ödənilməsi istiqamə-
tində də mühüm işlər görü-
lür, tikinti materialları is-
tehsal edən müəssisələr fəa-
liyyətə başlayır. Təbii ki, bu
da tikinti-quraşdırma işlə-
rinin sürətlə aparılmasına
rəvac verir. 

    “Gəmiqaya Kərpic Kompleksi”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
də son illər Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında həyata keçirilən ge-
nişmiqyaslı quruculuq tədbirləri
nəticəsində yerli tikinti material-
larına olan tələbatın ödənilməsi zə-
rurətindən yaradılmışdır.  
    Muxtar respublikamızda belə
müəssisələrin  yaradılmasının nə-
ticəsidir ki,  daxili bazar keyfiyyətli

yerli tikinti materialları ilə təmin
olunur. İldən-ilə genişlənən qurucu -
luq tədbirləri kərpic zavodunun
istehsal gücünün artırılması və qış
mövsümündə də tam gücü ilə iş-
ləməsi zərurətini yaratmışdır. Bu
məqsədlə yeni layihə hazırlanmış
və ötən il layihənin icrasına baş-
lanmışdır. Qurutma sexində Tür-
kiyə istehsalı olan və kompüterlə
idarə edilən müasir texnoloji ava-
danlıqlar quraşdırılmış, kərpiclə
dolu diyircəkli arabaların avto-
matik hərəkəti üçün dəmir relslər
çəkilmiş, istiliklə təminat və nəm-
liyin aradan qaldırılması üçün xü-
susi qurğular qurulmuşdur. Eni
12, uzunluğu 50 metr olan süni-
qurutma sexi 4 kameradan ibarət-
dir. Hər kameraya ilkin olaraq 13
min ədəd kərpic yığılır. İlk mər-
hələdə kərpicin nəmliyi götürülür,
ikinci mərhələdə qurutma prosesi
başlanır. Rejimə uyğun olaraq, hər
7-15 dəqiqədən bir qapılar avto-
matik açılır, hər kameradan kərpic
dolu araba xaric olmaqla digəri
sexə daxil olur. Ümumilikdə, qu-

rutma sexinin 8 saatlıq iş rejimində
gündəlik istehsal gücü 20 min
kərpicdir. 
    Kərpicbişirmə sexində yaranan
istilik xüsusi borularla aspirator
vasitəsilə sorulub süniqurutma se-
xinə ötürülür. Bununla həm istilik
sisteminin dövriyyəsi təmin edilir,
həm də enerji itkisinin qarşısı alınır.
Zərurət yarandıqda isə qurutma
sexində qurulmuş istilik avadan-
lığından da istifadə edilir. Qurutma
sexinin istifadəyə verilməsi ilə za-
vodun mövsümdən asılılığı aradan
qaldırılmış, müəssisənin fasiləsiz
fəaliyyəti təmin edilmişdir. Müəs-
sisənin bir-birini tamamlayan 3 is-
tehsal sahəsində – kərpickəsmə,
kərpicbişirmə və qurutma sexlə-
rində istehsal prosesinin təkmil-
ləşdirilməsi və daha müasir tex-
noloji avadanlıqların alınıb quraş-
dırılması istiqamətində kompleks
tədbirlər həyata keçirilmişdir. La-
yihəyə uyğun olaraq, kəsmə se-
xində yeni müasir texnoloji ava-
danlıqlar quraşdırılmış, xammalın
iki mərhələdə üyüdülməsi təmin

edilmiş, kərpicbişirmə sexində əla-
və sobalar tikilmişdir. Süniqurutma
sexində isə Türkiyə istehsalı olan
daha bir istilik avadanlığı quraş-
dırılmışdır. İstehsal olunan məh-
sulun təbii hava şəraitində quru-
dulması və saxlanılması üçün əlavə
çardaqlar qurulmuş, rəflər hazır-
lanmış, zavod daxilində yük da-
şınması üçün yüksək manevr etmək
imkanlarına malik müasir texni-
kalar alınmışdır.
    Zavodun istehsal gücünün ar-
tırılması çoxalan tələbatın ödə-
nilməsinə və daxili bazarın key-
fiyyətli yerli tikinti materialları
ilə təmin edilməsinə əlverişli şərait
yaratmaqla bərabər, əhalinin məş-
ğulluğunun təmin olunmasında
da mühüm rol oynayır. Hazırda
müəssisədə 151 nəfər işçi çalışır
ki, onlar da yüksək əməkhaqqı,
xüsusi geyim formaları və servis
xidməti ilə təmin olunmuşlar. Kol-
lektiv cari ili uğurlu göstəricilərlə
başa vurmaq üçün mövcud im-
kanlardan səmərəli istifadə etməyə
səy göstərir. 

    Zavod fəaliyyətə başlayan zaman
gün ərzində 25 min ədəd kərpic
istehsal olunurdusa, yeni layihənin
həyata keçirilməsindən sonra gün
ərzində 45-50  min ədəd kərpic is-
tehsal etmək imkanı yaranmışdır. 
    Türkiyədən alınmış müasir tex-
noloji avadanlıqlar məhsulun key-
fiyyətli istehsal olunmasında mü-
hüm rol oynayır. Zavod xammalın
yerləşdiyi ərazidə inşa olunduğun-
dan əlavə daşınma xərci çəkilmir,
boşdayanma hallarına yol verilmir.
Burada müasir texnoloji avadan-
lıqlarla təchiz edilmiş 3 istehsal
sahəsi – kərpickəsmə, kərpicbişirmə
və qurutma sexləri fəaliyyət göstərir.
İstehsal prosesi konveyer üsulu ilə
həyata keçirilir, texnoloji proseslərə
və məhsulun keyfiyyətinə ciddi
əməl olunur.
    Zavodda istehsal edilən səsbo-
ğucu, radiasiyasız, yayda sərin,
qışda isə isti saxlayan keyfiyyətli
tikinti materialı kimi kərpicə tələbat
ildən-ilə artır. Bu da, təbii ki, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının so-
sial-iqtisadi inkişafının və əhalinin
maddi rifahının daha da yaxşılaş-
masının göstəricisidir. 

- Kərəm HƏSƏNOV

“Gəmiqaya Kərpic Kompleksi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində
istehsal olunan məhsullara tələbat artır

bölmə və hissələri də torpaqlarımızın müda-
fiəsini təmin etməklə bərabər, həm də sər-
hədlərimizi etibarlı şəkildə qoruyurlar. Siz
üzərinizə düşən vəzifələri layiqincə yerinə
yetirməklə, xidmətinizi qarşılıqlı hörmət və
birlik əsasında qurmaqla, ilk növbədə, ölkə-
mizin müdafiəsinin etibarlı təşkilinə və xal-
qımızın rahat yaşayışına xidmət edirsiniz.
Unutmamalısınız ki, xidməti fəaliyyətinizi
işğalçı ölkə ilə sərhəddə aparırsınız. Ona
görə də döyüş hazırlığınız daim yüksəldilməli,
təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edilməli, xid-
məti tapşırıqlar vaxtında icra olunmalıdır”.
    Ali Məclisin Sədri şəxsi heyətin bundan
sonra da öz xidməti fəaliyyətlərini uğurla
yerinə yetirəcəklərinə əminliyini bildirmiş,
onlara xidmətdə uğurlar arzulamışdır.
    Əsgər Yunis Axundov Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərhəd
bölgələrində, düşmənlə üz-üzə mövqelərdə
xidmət edən əsgərlərlə görüşünün şəxsi he-
yətdə böyük ruh yüksəkliyi yaratdığını,
onların vətənpərvərlik hisslərini, mübarizlik
əzmini daha da artırdığını qeyd etmiş, hər
zaman düşmənə layiqincə cavab verməyə
hazır olduqlarını bildirmişdir.
    Sonra Ali Məclisin Sədri tabor mərkəzində

şəxsi heyətin xidməti-məişət şəraiti ilə
maraqlanmışdır.
    Məlumat verilmişdir ki, döyüş hazırlığının
vəziyyəti, müdafiə sistemi, onun hərtərəfli
təminatı və təşkili yüksək səviyyədədir. Əsas
komanda heyətinin fiziki və psixoloji cəhətdən

hazırlıqlı, döyüş təcrübəsi toplamış zabitlərlə
komplektləşdirilməsi istənilən hərbi vəzifəni
uğurla icra etməyə imkan verir. İnzibati,
tədris və digər xidməti otaqların da yerləşdiyi
binanın dəhlizində döyüş fəaliyyətinin güc-
ləndirilməsi ilə bağlı təlimatlar və məlumat

stendləri asılmışdır. Burada xidmətin nümu-
nəvi təşkili ilə yanaşı, əsgərlərin yüksək sə-
viyyədə qidalanması və sağlamlıqlarının qo-
runması üçün də hər cür şərait vardır.
    Tabor mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra Ali
Məclisin Sədri komanda-müşahidə məntə-
qəsində olmuşdur.
     Bildirilmişdir ki, muxtar respublikanın düş-
mənlə təmas xəttində yerləşən strateji əhə-
miyyətli zirvə və yüksəkliklərində etibarlı mü-
dafiə sistemi formalaşdırılmışdır. Bu yüksək-
liklərdə xidmət aparan əsgər və zabitlərimiz
yüksək döyüş hazırlığına malikdirlər. Döyüş
növbətçiliyini aparan şəxsi heyətin istifadəsində
olan cihazlar ən çətin hava şəraitində belə,
qarşı tərəfin mövqelərinin müşahidə edilməsinə
imkan verir. Burada mühəndis-istehkam qur-
ğuları və maneələr yaradılmış, müdafiə rayo-
nunun qorunmasının təşkili sahəsində mühüm
tədbirlər görülmüşdür. Müasir döyüş texnikaları,
artilleriya qurğuları və atıcı silahlarla təchizat
isə bölgənin etibarlı müdafiəsinə təminat verir.
    Ali Məclisin Sədri xidmətin nümunəvi
təşkili və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi
ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar vermişdir.
    Gətirilmiş ərzaq, meyvə, şirniyyat və digər
məhsullar mətbəxə təhvil verilmişdir.
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    Mühüm ticаrət yоllаrının kеç-
diyi Culfа ərаzisində, Əlincəçаy
sаhilində inşа еdilən хаnəgаh
uzun müddət fəаliyyət göstər-
mişdir. Оrtа əsrlər dövründə əhа-
linin müхtəlif təbəqələri аrаsındа
böyük təsirə mаlik оlаn bu ха-
nəgаh Nахçıvаndаkı digər ха-
nəgаhlаr kimi böyük şöhrət qа-
zаnmış, Şərq ölkələrində mövcud
оlаn iri хаnəgаhlаrlа bir sırаdа
durmuşdur. Аzərbаycаndа sufizm
bаyrаğı аltındа хаrici işğаlçılаrа
qаrşı bаş vеrmiş хаlq hərəkаtlа-
rının tаriхinə nəzər sаldıqdа аydın
оlur ki, bu хаnəgаh хаrici mü-
dахiləçilərə, о cümlədən mоnqоl
işğаlçılаrı və Tеymurilərə qаrşı
mübаrizələrdə mühüm rol oy-
namışdır.
    Hаzırdа yеrli əhаli tərəfindən
hörmətlə ziyаrət еdilən Хаnəgаh
kоmplеksi sоn yüzillikdə bахım -
sız qаldığındаn bir sırа binаlаr
məhv оlmuş, bəzi tikililər yаrım -
uçuq vəziyyətə düşmüşdür. Аpа-
rılаn bərpа işləri isə kеyfiyyətsiz
yеrinə yеtirildiyindən хаnəgаh
sоn illərdə yеnidən əsаslı şəkildə
bərpа еdilmişdir. Kоmplеksdən
zəmаnəmizədək аncаq türbə,
məscid və bəzi tikililərin qаlıqlаrı
gəlib çаtmışdır. Burada vахtı ilə
çохlu kitаbələr оlmuş, аncаq zа-
mаn kеçdikcə оnlаrın  müəyyən
hissəsi məhv оlmuş, bu günədək
bir nеçəsi gəlib çаtmışdır. 
    Burаdа qеydə аlınаn ən qə-
dim kitаbə kоmplеksin əsаsını
təşkil еdən türbənin cənub tə-
rəfdən оlаn giriş qаpısının bаş
tərəflərində qоyulаn kitаbədir.
Səkkiz sətirdə nəsх хətti ilə
ərəb dilində həkk еdilən kitа-
bənin mətninin tərcüməsi bе-
lədir: “Bu müqəddəs, mübаrək
türbənin tikilməsinə öz хüsusi
mаlı hеsаbınа əmir, isfəhsаlаr
(bаş kоmаndаn), hörmətli, qüd-
rətli, böyük аlim, аdil, dinin və
dövlətin хoşbəхtliyi, İslаm və
müsəlmаnlаrın gözəlliyi, hökm-
dаrlаrın və sultаnlаrın qılıncı,
hər iki müqəddəs yеrin (Məkkə
və Mədinə şəhərləri) şöhrəti,
Həccə gеdən zəvvаrın və iki
müqəddəs, mübаrək məkаnın
dаyаğı Uluğ Qutluğ Lələ bəy –
Аllаh оnun kölgəsini əsirgəmə-
sin – əmr еtdi. Bu imаrətin mе-
mаrı hörmətli və аlicənаb Хаcə
Cəmаləddindir…”
    Kitаbənin ахırıncı sətri tа-
mаmilə оvulub töküldüyü üçün,
tаriхlər isə, аdətən, mətnin sо-
nundа yаzıldığındаn оnun tа-
riхini dəqiq müəyyən еtmək
mümkün dеyildir. Bəzi tədqi-
qаtçılаr türbəni mеmаrlıq üs-
lubuna – kоnstruktiv fоrmаsınа
əsаsən, ХII-ХIII əsrlərə аid еdir-
lər. Kitаbədə türbəni tikdirən
şəхsin аdınа əlаvə еdilən titullаr
göstərir ki, о, yüksək vəzifə sа-
hibi (bаş kоmаndаn) və böyük
аlim оlmuşdur. Lаkin türbənin
kimin şərəfinə inşа еdildiyi ki-
tаbədə qеyd оlunmаmışdır. Bu
cəhət еlm аləminə qаrаnlıq оl-
duğu kimi, оnun hаqqındа kоn-
krеt fikir yürütmək də mümkün
dеyildir. 
    Türbənin içərisində, cənub
divаrındа, giriş qаpısının sаğ
və sоl tərəflərində 2 ədəd mеh-
rаb vаrdır. Sütun, tаğ, hаşiyə
və sair mеmаrlıq ünsürləri ilə
zəngin оlаn mеhrаblаrın üstü
“Qurаn” аyələri, dini хаrаktеrli
kəlаmlаr və оrnаmеntlərlə gözəl

bəzədilmişdir. Türbənin içəri-
sində bir qəbir vаrdır. Üstündə
mənsubiyyətini bildirən kitаbə
оlmаdığı üçün qəbir hаqqındа
sаnbаllı еlmi fikir söyləmək
mümkün dеyildir. Qəbirdə kimin
dəfn еdilməsi hаqdа əlimizdə
dəyərli еlmi-tаriхi fаkt оlmаsа
dа, yеrli əhаli аrаsındа bеlə bir
fikir vаrdır ki, həmin qəbirdə
ХIV əsrdən еtibаrən Аzərbаy-
cаndа gеniş yаyılmış hürufilik
təliminin bаnisi Fəzlullаh Nəimi
dəfn еdilmişdir.
    Bir sırа оrtа əsr müəllifləri
və müаsir tədqiqаtçılаr F.Nəi-
minin 1394-cü ildə Tеymurun
оğlu Mirаnşаh tərəfindən Nах-
çıvаndа və yа Əlincədə qətlə
yеtirilməsini birmənаlı şəkildə
təsdiq еdirlər.
    Хаnəgаh yеrli əhаli аrаsındа,
sаdəcə оlаrаq, “Şıх” və yа bü-
tövlükdə, “Şеyх Хоrаsаn” аdlаnır.
Аbidəni 1930-cu ildə tədqiq еdən
M.Mirhеydərzаdə isə оnun аdını
“Şеyх Mələk Хоrаsаnı” kimi
qеyd еdir. Bəzi tədqiqаtçılаr bu
sözün, əslində, “Şеyх Хurаsа”
(“Günəşə охşаr”, “nurаni Şеyх”)
оlduğunu və F.Nəiminin ləqəb-
lərindən biri оlduğu fikrini irəli
sürürlər . 
    Fikrimizcə, “Şеyх Хоrаsаn”
sözünü F.Nəiminin аnаdаn оl-
duğu və təhsil аldığı yеrin аdı
ilə də izаh еtmək оlаr. Оrtа əsr
qаynаqlаrındа F.Nəiminin Təb-
riz, Şirаz, Аstrаbаd və Məşhəddə
dоğulması hаqqındа fikirlər vаr-
dır. Görünür, F.Nəimi hələ еrkən
vахtlаrdаn sufizmin mərkəzinə
çеvrilmiş Хоrаsаn vilаyətinin
Məşhəd şəhərində аnаdаn оlmuş
və yа оrаdа təhsil аlаrаq kаmil-
ləşmiş, sufizm idеyаlаrını mə-
nimsəmiş və öz idеyаlаrını yаy-
mаq üçün Аzərbаycаnа gəlmiş-
dir. Tеymurilər tərəfindən təqib
оlunduğundаn Nахçıvаndа Mi-
rаnşаh tərəfindən tutulаrаq Əlin-
cədə еdаm еdilmişdir. Tərəfdаr-
lаrı isə оnun cənаzəsini Əlin-
cəqаlаnın yахınlığındа dəfn еdə-
rək qəbrini ziyаrətgаhа çеvir-
mişlər. Yеrli əhаli isə qəbri оnun
gəldiyi yеrin аdı ilə “Хоrаsаnlı
Şеyхin qəbri”, “Хоrаsаndаn gəl-
miş Şеyхin qəbri” kimi tаnı-
mışdır. Sоnrаlаr isə bu аd dəyi-
şilərək “Şеyх Хоrаsаn” şəklinə
düşmüşdür.
    Məşhur аlim, AMЕА-nın
müхbir üzvü Məşədixanım Nе-
mətin 2001-ci ildə  nəşr еtdirdiyi
“Корпус эпиграфических пам -
ятников Азербайджана” kitа-
bının III cildində  üç ədəd mər-
mər kitаbə pаrçаlаrı hаqqındа
məlumаtа rаst gəlirik. Аlim yа-
zır ki, bu kitаbə pаrçаlаrı vахtilə

filоlоgiya еlmləri nаmizədi
Ə.Hüsеyni tərəfindən Əlincə-
qаlа ətrаfındа qеydə аlınmışdır.
Mərhum Ə.Hüsеyni bu kitаbə
pаrçаlаrının hürufilik təliminin
bаnisi F.Nəimiyə məхsus bаş-
dаşının pаrçаlаrı оlmаsı fikrində
оlmuşdur. Sоnrаlаr Bаkı Şəhər
Tаriх-Mеmаrlıq Аbidələrinin
Bərpаsı və Mühаfizəsi İdаrəsi-
nin əməkdаşlаrı bu kitаbə pаr-

çаlаrının fоtоsunu tаriх еlmləri
dоktоru M.Nеmətə təqdim еt-
miş, о isə həmin kitаbələri
охuyаrаq nəşr еtdirmişdir. Ki-
tаbə bütöv оlmаdığı və bir his-
səsi itdiyi üçün оnun mətnini
tаm охumаq mümkün оlmаmış-
dır. Süls хətti ilə ərəb dilində
həkk еdilmiş kitаbənin mətni
bеlədir: “Hər kəs ölümü dаdа-
cаqdır! (“Qurаni-Kərim” ХХIХ
– 57). Bu bаğçа mərhum, gü-
nаhlаrı bаğışlаnmış, kаmil və
fəzilət sаhibi аlim, təriqət yоlu
ilə gеdənlərə (“sаlik əl-məsа-
lik”) dоğru, аşkаr yоl göstərən,
dinin Günəşi (Şəms əd-Din),
pаdşаh… – Аllаh оnun qəbrini
nurlаndırsın – çərşənbə ахşаmı
günündə öldü…”
    Kitаbənin tаriхi qаlmаmışdır.
Mətndə mərhumun аdınа əlаvə
еdilən və sufi təriqəti bаşçılа-
rınа, хаnəgаh rəhbərlərinə vе-
rilən “Şеyх” titulu, həmçinin
kitаbədə qеyd оlunаn “təriqət
yоlu ilə gеdənlərə (sаlik əl-mə-
sаlik) dоğru, аşkаr yоl göstərən”
sözləri mərhumun görkəmli sufi
şеyхi оlduğunu söyləməyə əsаs
vеrir. Hеç də hər bir təriqət
bаşçısının bu mərtəbəyə yüksələ
bilmədiyini, еyni zаmаndа qаy-
nаqlаrın dа təsdiq еtdiyi kimi,
F.Nəiminin çохlu аrdıcılı – mü-
ridi оlduğunu nəzərə аlsаq, bаş-
dаşının mərhum Ə.Hüsеyninin
F.Nəimiyə аid оlmаsı fikrindən
yаyınmаq оlmur.
    Хаnəgаh kоmplеksinə dахil
оlаn türbə-məscidin mеhrаbının
bаş tərəfində irihəcmli dаşа həkk
еdilmiş kitаbə vаrdır. Ərəb dilində
iki sətirdə incə və gözəl хətlə
həkk еdilmiş kitаbənin mətni bе-
lədir: “Bu məqbərə mükəmməl,
kаmil, fəzilət sаhibi аlim, şеyх,
hаcılаrın və hər iki müqəddəs
yеrin (Məkkə və Mədinə) iftiхаrı,
хаlqlаr içərisindəki tаyfаlаrın
mürşidi, Аllаhı tаnıyаnlаrın şеyхi
Hаcı Lələ Məlikindir. Tikinti kə-
rаmətli, əzəmətli хаtun Хоnd
Bikə хаtunun – оnun isməti аrtıq
оlsun – səyi ilə dоqquz yüz birinci
ildə tаmаm оldu”.
    Qаynаqlаr təsdiq еdirlər ki,
оrtа əsrlər zаmаnı Nахçıvаn böl-
gəsində fəаliyyət göstərən sufi
təriqətlərinə rəhbərlik еdən аdаm-
lаr içərisində sufilikdə ən yüksək
məqаmа çаtmış şəхsiyyətlər də
оlmuşdur. Bеlə şəхsiyyətlərdən

biri kitаbədə аdı хаtırlаnаn Şеyх
Hаcı Lələ Məlikdir. Kitаbədə
аdınа əlаvə еdilən titullаr təsdiq
еdirlər ki, Şеyх Hаcı Lələ Məlik
sufiliklə ən yüksək məqаmа yük-
səlmiş, bir müddət Əlincəçаy
sаhilindəki хаnəgаhdа fəаliyyət
göstərən dərvişlərin rəhbəri –
 şеyхi оlmuş, оnlаr vаsitəsilə
mənsub оlduğu təriqətin idеyа-
lаrını yаymışdır. 

    Təriqət bаşçılаrı, хаnəgаh rəh-
bərləri оlаn şеyхlər аilə üzvləri
ilə birlikdə Xаnəgаh kоmplеks-
lərinə dахil оlаn хüsusi yеrlərdə
yаşаmışlаr. Bu fаktı əsаs götü-
rərək еhtimаl еtmək оlаr ki, ölü-
mündən sоnrа оnun хаtirəsinə
bеlə möhtəşəm bir türbə – məscid
inşа еtdirən Хоnd Bikə хаtın
Şеyх Hаcı Lələ Məlikin аrvаdı
оlmuş və оnunlа birlikdə хаnə-
gаhdа yаşаmışdır.
    Kеçən yüzilliyin 70-ci illə-
rinin əvvəllərində хаnəgаhdа
bərpа işləri аpаrılаrkən kоm-
plеksin şərq divаrının yаnındаn,
tоrpаğın аltındаn dörd ədəd sən-
duqətipli qəbirüstü хаtirə аbidəsi
аşkаr еdilmişdir. Bu аbidələrin
üzərində həkk еdilmiş kitаbə-
lərin sаyəsində хаnəgаhdа yа-
şаmış və fəаliyyət göstərmiş
bir nеçə sufi şеyхinin, оnlаrın
аilə üzvlərinin аdlаrı аşkаr olu-
naraq еlmi dövriyyəyə dахil
еdilmiş, qеyd оlunаn ölüm tа-
riхləri əsаsındа yаşаdıqlаrı dövr
müəyyənləşdirilmişdir.                                                                                        
    Хаnəgаhın ətrаfındа аbаdlıq
işləri аpаrılаrkən аşkаr еdilən
digər üç sənduqətipli qəbirüstü
хаtirə аbidəsi Nахçıvаn Dövlət
Tаriх Muzеyinə gətirilmiş və
оrаdа mühаfizə еdilir.
    Хаnəgаhın divаrlаrındа qаlаn
və ətrаfdа vахtilə dəfn оlunmuş
təriqət mənsublаrının qəbirləri
üzərində qоyulаn хаtirə аbidə-
lərinin üstündə həkk еdilən məzаr
kitаbələri burаdа sufi təriqətinin
fəаliyyət göstərdiyini birmənаlı
şəkildə təsdiq еdirlər. 
    Хаnəgаhdа bərpа işləri аpа-
rılаrkən tоrpаğın аltındаn bir
ədəd inşааt kitаbəsi  аşkаr оlun-
muşdur. Аğ mərmər lövhə (50 х
37 х 12 sm) üzərinə üç sətirdə
nəsх еlеmеntli gözəl süls хətti
ilə ərəb dilində həkk еdilmiş ki-
tаbə, əsаsən, sаlаmаt vəziyyətdə
qаlmışdır. 
    Хаnəgah kəndinin qərb tərə-
fində, Əlincəqаlаnın ətəyində
sоn illərdə gözəl bir türbə аşkаr
еdilmişdir. Türbənin içərisində
irihəcmli dаşа (83х41х7 sm)
dörd sətirdə süls еlеmеntli nəsх
хətti ilə ərəb dilində həkk еdilmiş
kitаbə sахlаnılır.
    Göründüyü kimi, Culfа böl-
gəsinin mərkəzində yеrləşən
və оrtа əsrlər zаmаnı yаrаdılmış
tаriх-mədəniyyət аbidələri ilə
çох zəngin оlаn Хаnəgаh kəndi
həm də Nахçıvаndа sufi idе-
yаlаrının çох gеniş yаyıldığı
yаşаyış məskənlərindən оlmuş-
dur. Хаnəgаh kоmplеksində
fəаliyyət göstərən təriqət mən-
sublаrı dərvişlər Nахçıvаn böl-
gəsinin sоsiаl-siyаsi və idеоlоji
həyаtındа mühüm rоl оynаmış,
хаlq kütlələri ilə sıх təmаsdа
оlmuşlаr. Оnlаr хüsusilə ХIV
yüzilliyin sоnlаrındа ərаzidə
Tеymurilərə qаrşı bаş vеrən
nаrаzılıqlаrа rəhbərlik еtmiş,
bu mübаrizənin ön sırаsındа
dаyаnmışlаr.

    Dünən Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində
Boloniya təhsil sisteminə uyğun orta ixtisas
təhsili müəssisələrində kredit sisteminə keçidlə
əlaqədar seminar keçirilib. Seminarı Naxçıvan
Muxtar Respublikası təhsil nazirinin müavini
Məhəmməd Qəribov açıb. Bildirilib ki, son
dövrlərdə ölkəmizdə, eləcə də muxtar respubli-
kamızda təhsilə göstərilən dövlət qayğısı nəti-
cəsində təhsildə dünya standartlarına uyğun yeni
metod və qaydaların tətbiqi uğurla icra olunur.
Bu metodlardan biri də Boloniya təhsil sisteminə
uyğun ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində
yeni kredit sisteminin tətbiq olunmasıdır. Qeyd
olunub ki, muxtar respublikada təhsil müəssisə-
lərinin hərtərəfli inkişafı bu yeni metodların da
tətbiqində mühüm rol oynayacaq.
    Naxçıvan Dövlət Universitetinin tədris
işləri üzrə prorektoru, dosent Surə Seyid çıxış
edərək bildirib ki, yeni qaydalar “Təhsil haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
23 aprel 2010-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Orta ixtisas təhsilinin standartı və
proqramı”na, 2011-ci il 14 yanvar tarixli qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Orta ixtisas təhsili müəssi-
sələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nə və Av-
ropa kredit-transfer sisteminə uyğun olaraq
hazırlanıb. Vurğulanıb ki, kredit sistemi əsa-
sında təşkil olunmuş tədris prosesi hər bir tə-
ləbənin fərdi tədris planının olmasını və onların
bu planın tərtibində iştirakını, tələbənin fənn
və müəllim seçimində müstəqilliyini, təhsil
prosesinə akademik məsləhətçilərin cəlb olun-
masını, tələbəyə sərbəst iş üçün şəraitin yara-
dılmasını, biliyin qiymətləndirilməsində çox-
ballı sistemin tətbiqini, hər semestrdə  tədris
qruplarının fənlər üzrə formalaşmasını, hər
bir fənn üzrə ayrıca jurnalın tərtibini, tələbə
və müəllimlərin mobilliyinin təmin olunmasını
və nəhayət, fakültələrin, kafedraların, ixtisas-
ların, fənlərin, müəllimlərin, tələbələrin kod-
laşdırılmasını nəzərdə tutur.
    Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin xətti ilə keçirilən seminara
videobağlantı ilə Naxçıvan Musiqi Kollecinin
müəllimləri də qoşulublar. 

- Səbuhi HƏSƏNOV

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində
yeni kredit sisteminin tətbiqi  
milli təhsilimizin inkişafında

mühüm rol oynayacaq

 Sоnrаkı yüzilliklərdə də bu хаnəgаh öz fəаliyyətini dаvаm
еtdirmiş, Səfəvi dövləti hökmdаrlаrınа хidmət göstərərək
оnlаrın idеyаlаrının yаyılmasında mühüm rol oynamışdır.
Əldə оlunаn еpiqrаfik fаktlаr bu хаnəgаhın ХVIII əsrdə də
fəаliyyət göstərdiyini tаm qətiyyətlə söyləməyə əsаs vеrir.  

Fəxrəddin SƏFƏRLİ  
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya

İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Culfа şəhərindən 37 kilometr şimаldа, Əlincəçаyın
sаhilində, məşhur Əlincəqаlаnın şərq tərəfində qərar

tutan Хаnəgah kəndi mаddi-mədəniyyət nümunələri ilə çох
zəngindir. Аdını ortа əsrlər zаmаnı Nахçıvаn bölgəsində
fəаliyyət göstərən və sufi məskəni kimi tanınan хаnəgаhdаn
götürərək, bu səbəbdən qаynаqlаrdа “Хаnəgаh” kimi хаtır-
lаnаn bu kəndin ərаzisində оrtа əsrlər dövrünə аid bir nеçə
qəbiristаnlıq, mеmаrlıq аbidələri, çохlu еpiqrаfik sənədlər –
müsəlmаn kitаbələri vardır. Bu аbidələr аrаsındа Əlincəçаyın
sоl sаhilində, kənddən, təхminən, 1 kilometr аrаlı, şimаl-
şərq tərəfdə yеrləşən Хаnəgаh kоmplеksi хüsusi yеr tutur.

    Muxtar respublikada gedən sürətli sosial-
iqtisadi inkişafın nəticələri özünü sığorta sa-
həsində də göstərməkdədir. Vətəndaşlar baş
verə biləcək qəfil hadisələrdən sığortalanmaqla
daşınmaz əmlaklarına, avtomobillərinə dəymiş
zərərlərin ödənməsini, üçüncü şəxslərə vura
biləcəkləri zərərə görə mülki məsuliyyətlərini
zəmanət altına almış olurlar. Muxtar respub-
likamızda sığorta fəaliyyətinin müasir tələblərə
uyğun şəkildə təkmilləşdirilməsi istiqamətində
30 noyabr 2011-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisində “Muxtar respub-
likada sığorta fəaliyyəti və qarşıda duran və-
zifələr barədə” keçirilən müşavirənin xüsusi
əhəmiyyəti olub və vətəndaşların sığorta xid-
mətləri ilə tam təmin olunması istiqamətində
səmərəli işlər görülməkdədir. Belə ki, muxtar
respublikanın rayonlarında, kənd mərkəzlərində,
səhiyyə, mədəniyyət, təhsil ocaqlarında, sa-
hibkarlıq obyektlərində aparılan görüşlər, ke-
çirilən maarifləndirici tədbirlər artıq öz bəh-
rəsini verməkdədir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baş
Sığorta Agentliyindən aldığımız məlumata
görə, ötən ilin ilk yeddi ayı ilə müqayisədə
cari ilin müvafiq dövründə sığorta tədiyyələ-
rinin toplanması və müqavilələrin bağlanma-
sında 8,7 faiz artım müşahidə olunub. Nəq-
liyyat, daşınmaz əmlak sığortası, insanların
sağlamlığına dəymiş zərərlər və digər sığorta
növləri üzrə ödənilən sığorta məbləğləri isə
22,1 faiz artıb. Bu hal vətəndaşlar üçün sı-
ğortanın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bir
daha göstərməkdədir. 

- Əli CABBAROV

Muxtar respublikada sığorta
fəaliyyəti genişlənir

Ziyarətgahlarımız
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    Bu ilin ötən dövrü ərzində Nax-
çıvan şəhərindəki “Xan Sarayı”
Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyini
20 minə yaxın insan ziyarət edib.
Onlar arasında Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşları ilə ya-

naşı, xarici ölkə
vətəndaşları da
vardır.

“Xan Sarayı”
Dövlət Tarix-Me-
marlıq Muzeyinin
direktoru, Azər-
baycan Respubli-

kasının əməkdar mədəniyyət işçisi
Nəzakət Əsədovanın dediyinə görə,
muzeyin fondunda rəsmi qeydiy-
yata alınmış 1125 eksponat möv-
cuddur. Bunların 300-ə yaxını mu-
zeyi ziyarət edənlərə nümayiş et-

dirilir. Bu eksponatlar arasında ar-
xiv sənədləri, fotoşəkillər, Naxçıvan
xanlarının şəcərəsi, xanlığın xəritəsi
ziyarətçilərin böyük marağına səbəb
olur.
    Muzey direktorunun sözlərinə
görə, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu
il 23 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə
yaradılan “Xan Sarayı” Dövlət Ta-
rix-Memarlıq Muzeyində mədəni
tədbirlər də həyata keçirilir. Mu-
zeydə Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin Nax-

çıvana səfərlərindən bəhs edən
sərgi təşkil olunub. Sərgiyə həm-
çinin qiymətli fotomənbələr,
ensiklopedik materiallar, bülleten-
lər, yeni tədqiqat kitabları daxil
edilərək nümayiş etdirilib. Bundan
əlavə, muzeydə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 90 illik yubileyi
ilə əlaqədar “Naxçıvanın muxta-
riyyəti – 90: Naxçıvan muzeylərinin
inkişaf tarixi” mövzusunda sərgi
təşkil olunub, müxtəlif mövzularda
açıq dərslər keçilib. 

Xəbərlər şöbəsi

“Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Muzeyini 20 minə yaxın insan ziyarət edib

    Faiq Həşimli-
nin  tərcümeyi-
halı, təhsildə qa-
zandığı uğurlar,
imtahanda əldə et-
diyi nəticə lər qar-
şımdadır. O, 1997-
ci ildə Culfa rayo-
nunun Yaycı kəndində anadan olub.
Bu il Yaycı kənd 1 nömrəli tam
orta məktəbini bitirib. Sınaq imta-
hanlarında, fənn olimpiadalarında
uğurlu nəticələr əldə edib. Ən böyük
arzusu iqtisadçı olmaq olub. Bu ar-
zusuna çatmaq üçün gecəsini gün-
düzünə qatan Faiq II ixtisas qrupu
üzrə qəbul imtahanı verərək 674
bal toplayıb. Ali təhsil almaq üçün
“ADA” Universitetinin “biznesin
idarə edilməsi” ixtisasını seçib.
    Faiq qəbul olunduğu ali təhsil
ocağında qeydiyyatdan keçmək
üçün Bakı şəhərinə  gedib. Onunla
telefon əlaqəsi saxladıq, təəssürat-
larını öyrəndik: 
     – Son sınaq imtahanlarında, adə-
tən, 600-dən yuxarı bal toplayırdım.
Amma qarşıma məqsəd qoymuşdum
ki, qəbul imtahanında bundan yüksək
bal toplayım. Valideynlərim, müəl-
limlərim – hamı mənə inanırdı. Se-
vinirəm ki, bu inamı doğrulda bildim.
Uğur qazanmağımın başlıca səbəb-
lərindən biri muxtar respublikada
təhsilə göstərilən qayğıdır. Hər ay
sınaq imtahanlarında iştirak  edirdim.
Qəbul imtahanında heç həyəcanlan-
madım; sanki yenə sınaq imtahanı
idi. Qəbul imtahanından belə yüksək
nəticə əldə edəcəyimi bilirdim. İm-
tahanın gedişi də göstərdi ki, özü-
nəinamım əbəs deyilmiş. Qardaşım
da yüksək bal toplayaraq Azərbaycan
Tibb Universitetinə qəbul olunub və
hazırda oranın tələbəsidir. Mən də
bir daha bu sevinci valideynlərimə
yaşatdım.  

Faiq Həşimli onu da əlavə edir:
– Ən sevincli günlərimdən biri

isə avqustun 11-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ümumtəhsil məktəblərini bitirərək
ali məktəblərə qəbul imtahanlarında
yüksək bal toplamış tələbələrlə gö-
rüşü oldu. Ali Məclis Sədrinin tələ-
bə-gənclərin hərtərəfli inkişafına
göstərdiyi qayğıkeş münasibətini
həmin tədbirdə bir daha gördük. Biz
bundan sonra da yaxşı oxumaqla
göstərilən etimadı doğruldacağımıza
söz verdik.  
    Azərbaycanın gələcəyi yüksək
savada, intellektə və dünyagörüşünə
malik vətənpərvər gənclərin əlin-
dədir. İnanırıq ki, Faiq, özünün də
dediyi kimi,  gələcəkdə  bacarıqlı
mütəxəssis olmaqla, dövlətinə layiqli
xidmət edəcək. 
     Bu yolda ona  uğurlar arzulayırıq!

- Sara ƏZİMOVA

    Bu yazımızda qadınların seçim
qarşısında qaldıqları məsələlərdən
biri olan ailə və karyera mövzu-
sundan bəhs etməyə çalışacağıq.
Bir vaxtlar çalışan kişilərin sayı
qadınlara nisbətən daha çox idi və
onlar karyeraya üstünlük verirdi-
lərsə, hazırda dünyada, o cümlədən
ölkəmizdə çalışan qadınların sayı
getdikcə artmaqda, karyera tenden-
siyası kişilərlə qadınlar arasında
bərabərlik təşkil etməkdədir. Kişi-
lərin bir çoxu belə düşünür ki,
yalnız onlar karyera sahibi ola bi-
lərlər. Eyni zamanda qadınların kar-
yera sahibi olmalarını onlardan daha
üstün bir mövqedə olmaları kimi
səciyyələndirirlər. Bu gün əksər qa-
dınlarımız öz karyeralarını qurmaqla
həm də ailələrinə iqtisadi cəhətdən
kömək etmiş olurlar.
    Bütün işləyən qadınların bir ortaq
problemi var: evləri ilə iş yerləri
arasında seçim etmək. İlk olaraq
vəziyyəti idarə edə biləcəklərini
düşünən qadınlar daha sonra bu
gərginlikdən yorulur, eyni zamanda
ailədən kənarda qaldıqları üçün öz-
lərini günahkar hiss edirlər. Bəzən
qadınlar bunun üçün evdə kömək-
çidən istifadə etsələr də, köməkçilər
qadının istədiyi şəraiti yarada bil-
mirlər və bu, işləri daha da çətin-
ləşdirir. Başqa sözlə, ailə və karyera
seçimində əsas çətinlik qadınların
üzərinə düşür.
    Qeyd edək ki, əvvəllər xanımların
işi daha çətin olduğundan onlar
həm ailəyə, həm də karyeraya vaxt
ayıra bilmirdilər. Həm evdar, həm
də iş həyatının ikisi bir arada müm-
kün deyildi. Müasir zamanda isə
xüsusi olaraq texnoloji inkişaf qa-
dının ev işləri ilə məşğul olmasını
daha da yüngülləşdirib. Artıq bir
çox iş məhz texnologiyanın köməyi
ilə yerinə yetirilir. Lakin buna bax-
mayaraq, elə işlər vardır ki, sadəcə
olaraq, diqqət tələb edir. Bu da
yalnız qadının öhdəsindədir. Bəs
karyera? Hal-hazır da bir çox qadın
mükəmməl karyerası olsun deyə,
çalışır və bunu arzu edir. Statistika

göstərir ki, bəzi gənc xanımlar ailə
qurmaqdan çox gələcəyi üçün mü-
kəmməl karyera arzulamaqdadırlar
və bunun üçün can atırlar. 
    Bəs mükəmməl karyeraya sahib
olan qadın mükəmməl ailəyə sahib
ola bilərmi? Əgər qadın zamanının
çox hissəsini ailəsinə deyil, iş hə-
yatına həsr edirsə, o zaman onun
necə mükəmməl ailəsi ola bilər?
Apardığımız araşdırmalar göstərir
ki, artıq kişilər üçün karyera bir o
qədər də mühüm əhəmiyyət kəsb
etmir, nəinki qadınlar üçün. Yəni
ölkəmizdə, eləcə də muxtar res-
publikamızda kişilərlə bərabər, qa-
dınlar üçün də mükəmməl iş şəraiti
ya radıldığından qadınlarımız karyera
yaratmağa daha çox üstünlük ve-
rirlər. Bəs ailə? Bu zaman, yəni
yaxşı iş, mövqe qazandığı zaman
qadın ailə üçün vacib və mütləq
olanları düşünə bilərmi: uşaqların
tərbiyəsi, dərs, ev işləri və sair?
Sübuta yetirilib ki, mükəmməl ailəyə
sahib qadınların mükəmməl karye-
rası ola bilməz, bu, faktdır. İkisinin
də eyni zamanda istədiyimiz sə-
viyyədə mövcudluğu mümkün de-
yildir, çünki fikir, düşüncə, ideya
yalnız bir istiqamətə yönəldiləndə
uğurla nəticələnər.
    Əksər hallarda gənc qızlarımız
arasında karyeraya deyil, ailəyə üs-
tünlük verildiyinin şahidi oluruq.
Bu vəziyyət hal-hazırda daha çox
üstünlük təşkil edir. Bu da onun
göstəricisidir ki, çox gənc qızlarımız
hələ yeniyetməlikdən beynində
“mən böyüyəndə ailə qurmalı, ana
olmalıyam” kimi düşüncələr yaradır.
Belə olduqda təhsil önəmini itirir,
demək olar ki, ikinci plana keçir.

Ailə quran gənc qızlardan bəziləri
yaxşı ailə şəraitinə düşür, bəziləri
isə... İkincilər maddi və mənəvi çə-
tinliklərlə qarşılaşdıqda təhsilin,
karyeranın nə qədər önəmli oldu-
ğunu dərk edir, iş imkanlarını də-

yərləndirmədikləri üçün peşman
olurlar.
    Sevindirici haldır ki, Azərbaycan
xanımları arasında “ailə müqəddəs-
dir” prinsipi əsasən özünü qoruyur.
Eyni zamanda xanımların böyük
əksəriyyəti karyeranın ailə həyatı
üçün böyük maneəyə çevrilməməsi
mövzusunda da həmfikirdirlər. Lakin
bununla belə, apardığımız araşdır-
malarda ailə institutumuza zidd bəzi
neqativ halların da mövcudluğunu
müşahidə etdik. Bunu daha çox xü-
susi informasiya kanalları vasitəsilə
xaricdən ötürülən və milli-mənəvi
dəyərlərimizlə ziddiyyət təşkil edən
həyat tərzi təbliğatının nəticəsi kimi
də qiymətləndirmək olar. Xanım-
larımızın getdikcə daha çox iş hə-
yatının müxtəlif sahələrində yer al-
maq istəyilə əlaqədar ailədə övlad-
ların tərbiyəsi baxımından rol böl-
güsünün düzgün aparılması vacibdir.
Belə ki, bu gün də boşanmanın əsas
səbəbləri arasında göstərilən bəzi
problemlərin yaşanma ması üçün
valideynlər, xüsusilə oğlan övlad-
larına həyat yoldaşlarına zərurət
anında kömək etməyin vacib oldu-
ğunu təlqin etməyi unutma malıdırlar.
Aparılan araşdırmaların nəticələrinə
görə, iş həyatında uğurlu olan bir
qadının ailəsinə vaxt ayırması çətin
problem kimi həmin qadını daim
düşündürür. Belə bir vaxtda ən yaxşı
addım yaxşı bir proqram hazırla-
maqdır. Məsələn, həftə içində işin
ən az olduğu gün bir az daha tez
işdən çıxaraq ailə üzvləri ilə daha
çox vaxt keçirmək olar. Ev işləri
və uşağa qulluq işini həyat yoldaşı
ilə bölüşmək, boş vaxtlarda ailə ilə
teatra, kinoya getmək məsləhətdir. 

    Bu gün qadınlarımızın böyük əksəriyyəti ailə büdcəsinə kömək
etmək, həyat standartlarını yüksəltmək, yaxud peşə sevgisi, cəmiyyətdə
mövqe tutmaq kimi bir sıra səbəblərdən işləməyə üstünlük verir. Uzun
müddət işləmək istəyən qadınlarımızı uğurlu karyera qurmaq maraq-
landırır. Xanımlarımızı ən çox düşündürən sual isə budur ki, ailəyə və
karyeraya bərabər zaman ayırmaq mümkündürmü?

Bəli, etiraf etmək lazımdır ki, həyatda nələrlə qarşılaşa-
cağımız, başımıza nələr gələcəyindən xəbərsizik. Buna görə

də hər birimiz öz gələcəyimiz üçün təhsilə, karyeraya xüsusi
əhəmiyyət verməli,  gələcəyimizi müstəqil şəkildə qurmalıyıq. Yaxşı
karyera isə hər bir qadın üçün maddi və mənəvi təminat, müstəqillik
deməkdir. Əgər  hər hansı bir qadın işində irəli gedirsə və ailə baş-
çısına, yəni həyat yoldaşına həm də maddi kömək lik göstərirsə,
bunun nəyi pisdir ki? Əksinə, belə qadınlarla fəxr etməliyik.

- Sona MİRZƏYEVA

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət

Energetika Agentliyinin Baş direktoru Yasin Səfərov və
agentliyin kollektivi iş yoldaşları Xəlil Məmmədova,

qaynı
RAFİQ ABDULLAYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.

       Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq
Xidməti işaxtaran vətəndaşları Naxçıvan Regional
Peşə Tədris Mərkəzində “kabel lehimləyicisi və elektrik
montyoru” peşəsi üzrə kurs keçməyə dəvət edir.
       Tələbat aşağıdakı kimidir:
       Naxçıvan şəhəri – 6 nəfər
       Şərur rayonu – 5 nəfər
       Babək rayonu – 2 nəfər
       Ordubad rayonu – 2 nəfər
       Kəngərli rayonu – 1 nəfər
       Tədris müddəti 2 aydır.
       Peşə hazırlığı kursunda iştirak etmək istəyənlər
2014-cü il avqustun 25-dək tələb olunan aşağıdakı
sənədləri yaşadıqları ərazi üzrə məşğulluq mərkəzlərinə
təqdim edə bilərlər:
       1. Yaşayış yerindən arayış
       2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
       3. Tibbi yoxlama haqqında arayış

Əlaqə telefonu: 545-32-33

İşaxtaran vətəndaşların
nəzərinə!

Gəncliyimiz, gələcəyimiz

Çəkilən 
zəhmət hədər

getmir

Ailə və karyera: gənclər üçün gələcəyə 
istiqamətlənmiş iki yol ayırıcı

     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
şöbələri tərəfindən məcburi dövlət
sosial sığortası sahəsində maarif-
ləndirici tədbirlərin keçirilməsi davam
etdirilir. Növbəti maarifləndirici
tədbir Naxçıvan Dövlət Sosial Mü-
dafiə Fondunun Ordubad Rayon
Şöbəsi tərəfindən rayonun Əylis kən-
dində keçirilib. Tədbiri Əylis kənd
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə
İsmayıl Quliyev açaraq tədbirin əhə-
miyyətindən danışıb.
    Tədbirdə fondun Ordubad Rayon
Şöbəsinin əməkdaşları Feyzulla
Əkbərov, Həbib İsmayılov və Hacı
Sadiqov çıxış edərək əmək pensi-
yaları və sığortaolunanların pensiya
təminatı hüququ, sığortaolunanların
fərdi uçot sistemi, məcburi dövlət
sosial sığortasının mahiyyəti və kö-
nüllü sosial sığortanın, məcburi
dövlət sosial sığorta haqlarının ödə-
nilməsinin əhəmiyyəti ilə bağlı mə-
sələlər barədə torpaq mülkiyyətçi-
lərinə məlumat veriblər.  
    Qeyd olunub ki, işləyən hər bir
vətəndaş fəaliyyət göstərdiyi təşki-
latda əməkhaqqının düzgün rəsmi-
ləşdirilməsinə nail olmalı, bunu işə-
götürəndən tələb etməlidir. Həmçinin
əməkhaqqının düzgün göstərilmə-
sində, sosial sığorta haqlarının düz-
gün  hesablanmasında, vaxtında və
tam ödənilməsində maraqlı olmalıdır.
Torpaq mülkiyyətçiləri, fiziki şəxslər
isə şəxsən özləri sosial sığorta haq-
larının düzgün hesablanmasını təmin
etməlidirlər. Məcburi dövlət sosial
sığorta haqqı sığortaedənlər tərəfin-
dən onlayn ödəmə sistemi vasitəsilə
bankda nağd qaydada və internet
vasitəsilə plastik kartlardan istifadə
etməklə ödənilə bilər.
    Tədbirdə könüllü sosial sığor-
tanın əhəmiyyəti barədə də yığıncaq
iştirakçılarına məlumat verilib. Bil-
dirilib ki, bütün vətəndaşlar məcburi
dövlət sosial sığorta haqları ilə ya-
naşı, könüllü qaydada da əlavə sı-
ğorta haqqı ödəməklə sığorta oluna
bilərlər. Bu, həmin vətəndaşların
gələcəkdə əmək pensiyalarına əla-
vələrin hesablanmasına və alacaqları
pensiyanın məbləğinin çox olmasına
təsir göstərəcəkdir.
    Vurğulanıb ki, sığortaolunanın
fərdi şəxsi hesabında olan pensiya
kapitalı onun bilavasitə pensiyasının
məbləğinə təsir göstərir. Bu vəsait
nə qədər çox olarsa, sığortaolunanın
pensiyasının məbləği də bir o qədər
çox olacaqdır.
     Sonda iştirakçıları maraqlandıran
suallar cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə

Fondunun mətbuat xidməti

Sığorta-pensiya 
sisteminin mahiyyəti 

izah olunur

    Dünən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Səhiyyə Nazirliyinin təş-
kilatçılığı ilə Naxçıvan Diaqnosti-
ka-Müalicə Mərkəzində könüllü qan-
vermə aksiyası keçirilib. 
    Aksiyada Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Daxili İşlər Nazirliyinin
əməkdaşları iştirak ediblər. Növbəti
qanvermə aksiyasının keçirilməsində
əsas məqsəd qana ehtiyacı olan uşaq-
lara tibbi yardımın keyfiyyətinin ar-
tırılması, faktor preparatları ilə müa-

licənin təşkil edilməsi və digər təd-
birlərin görülməsindən ibarət olub.
    Əvvəlcə donorlardan arterial
təzyiqin yoxlanılması, hepatit, QİÇS
və digər yoluxucu xəstəliklərin
olub-olmamasının müəyyən edil-
məsi üçün qan analizləri götürülərək
testdən keçirilib. Donorlardan gö-
türülmüş 20,4 litr qanın qrupları
müəyyənləşdirilib, birli, ikili və üçlü
torbalarda 13,8 litri Naxçıvan Di-
aqnostika-Müalicə Mərkəzinin, 6,6

litri isə Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Doğum Mərkəzinin qan bank-
larına təhvil verilib.

Uşaqların həyatını birgə xilas edək


