
    Tarixi çox qədim olan Naxçıvan dünyanın
ən qədim şəhərlərindən olub və “Nəqşi-ca-
han” adlandırılıb. Bu yerlərdə tarixin min-
min yadigarı vardır. Naxçıvanqala, Oğlan-
qala, Qızqala, Əlincəqala, Möminə xatın,
Yusif Küseyir oğlu, Qarabağlar, Gülüstan
türbələri Naxçıvanın qədimliyindən, dövlət-
çilik tarixindən xəbər verir. Ana təbiətin
nadir gözəllik bəxş etdiyi diyarımızın dağları
əzəmətli və vüqarlı, qayaları azman, vadiləri
güllü-çiçəklidir. Bütün bunlarla yanaşı, bir
də bu yurdun insanlarının zaman-zaman
yaratdığı möhtəşəm memarlıq inciləri vardır. 
    “Mənim gördüyüm Naxçıvan şəhərində
onun əzəmətli keçmişindən az-çox xəbər
verən bir neçə tarixi abidələrdən başqa, bir
əlamət qalmamışdı. Naxçıvan şəhəri bir neçə
məhəllədən ibarət idi. Şahab, Pirqəmiş, Əli-
xanlı, Zaviyə, Sarvanlar, Gomayıl, Xoşulu,
Atabba, Qurtlar və Qala məhəlləsi sakinləri
çox olan məhəllələr sayılırdı. Bu məhəllələrin
çoxunda əhalinin əksəriyyəti əkinçilik, bağçılıq,
bostançılıq və maldarlıqla məşğul olurdu. Sə-
nətkarların da çoxu bu məhəllələrdən çıxırdı.
    Əlixanlı, Zaviyə və qismən Pirqəmiş mə-
həlləsi tək-tük ziyalıları, bir neçə varlı taciri,
mülkədarı, bir-iki şeyxi, vaizi, mollası ilə
fərqlənirdi. Baqqallar və xırda alverçilər müx-
təlif məhəllələrdən daha çox Əlixanlı və
Zaviyə məhəlləsindən çıxırdı. Sənətkarların
sayı çox deyildi. Şəhərdə vur-tut 5 papaqçı, 2
saatsaz, 3 dəmirçi, 5 dərzi, 2 dülgər, 5 çarıqçı,
1 nalbənd və 1 palanduz dükanı var idi. Baq-
qalların və xırda alverçilərin sayı nisbətən
çox, 20-dən artıq idi. Şəhərdə sənətkarların
az olması səbəbsiz deyildi: çox nadir hallarda
təzə ev tikdirən olurdu. Peşəkar bənnalar,
dülgərlər ildə iki-üç iş yeri ancaq tapa bilirdilər.
Ümumiyyətlə, o illərdə Naxçıvanda iqtisa-
diyyat çox acınacaqlı idi. Burada iki pambıq
zavodundan başqa, sənaye müəssisəsi yox
idi. Ağır vergilər, mülkədar, hampa, çinovnik
və molla soyğunçuluğu kəndlilərdə hal qoyma -
mışdı. Şəhərin özü də, bir növ, kəndistan idi.
Kəndlilərin və şəhərdə böyük əksəriyyəti
təşkil edən şəhər kəndlilərinin və sənətkarların
evində yorğan-döşək, bir palaz, bir-iki həsirdən
başqa elə bir qiymətli müxəllafat görünməzdi.
Bir-iki xalçası və ya bir inəyi, bir-iki keçisi
olanlar “varlı” sayılırdı. Pendir-çörək, ailəyə
görə bir və ya iki girvənkə ət, qənd, çay
yoxsul evlərinin gündəlik menyusu idi. Ailə
başçıları uşaqlarına ancaq ildə bir dəfə, Novruz
bayramında ucuz parçadan təzə paltar ala bi-
lirdilər. Buna da çoxlarının gücü çatmırdı.
Yoxsul ailədən olan qızlar ərə veriləndə ce-
hizdən azdan-çoxdan nə paltar gəlmişdisə, o
paltarlarla da ömür boyu keçinməli olurdu.
Ailə başçıları da arxalıq və bir papaqla 10-15
il ötüşməli olurdular. Bir sözlə, Naxçıvan,
əsasən, yoxsullar Naxçıvanı idi. Burada firavan
yaşayanlar ancaq bir neçə tacir, bir neçə xan,
mülkədar, rüşvətxor iri çar çinovnikləri, kənd
hampaları, bir-iki nəfər də şeyx idi”.
    Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, akademik
Məmmədcəfər Cəfərovun “Xatirələr” kitabında
öz əksini tapan bu fikirlər XX əsrin əvvəllə-
rində Naxçıvan mühitinin aydın təsviridir.
Tarix boyu düşmənlərə sinə gərən, bir qarış
torpağı üçün həyatını qurban verən igidlərin,
qeyrətli qadınların, uşağından böyüyünə qü-
rurlu və məğrur insanların Vətəni olan Nax-
çıvanın o dövrkü mənzərəsi görkəmli ədibi
təsirləndirməyə bilməzdi. Naxçıvanlılar layiq
olduqları həyat şəraitinə XX əsrin 70-80-ci
illərində, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə
qovuşdular. Ancaq ötən əsrin 80-ci illərinin
sonlarında və 90-cı illərinin əvvəllərində bu
yurdun insanları bir sıra çətinliklərlə üzləşdi,
çörəklə imtahana çəkildi. 

    “Şərq qapısı” qəzetinin 1996-cı il 16 mart
tarixli nömrəsində dərc olunan “Tək əldən
səs çıxmaz” sərlövhəli yazıda oxuyuruq: “Son
illərin ağrılı-acılı hadisələri, daxili sabitliyin
pozulması, nizam-intizamın aşağı düşməsi
və sair bu kimi hallar iqtisadiyyata olduğu
kimi, mənəviyyatımıza da, mədəniyyətimizə
də böyük zərbələr vurdu. Şəhərdə gedən da-
ğıntılara, parkların, küçələrin bərbad vəziyyətə

düşməsinə, yaşıllıqların kor-koranə məhv
edilib yerində komission mağazalarının və
köşklərin yan-yana düzülməsinə, görəsən,
kim cavabdehlik daşıyır? Əgər şəhərdaxili
yollarda, küçələrdə hərə dəmir bir köşk qoyub
alver edirsə, ətrafa yığın-yığın mer-meyvə
qabığı, kağız-kuğuz, xarab olmuş tərəvəz ko-
maları atılırsa, onda hansı təmizlikdən danış-
malıyıq? Həqiqətən son illər şəhərimizin
siması adama heç də xoş gəlmir. Küçə-bacalar,
xiyabanlar toz-torpaq içərisindədir. Çox yerdə
antisanitariya vəziyyəti hökm sürür”.
    O dövrdə təkcə Naxçıvan şəhəri deyil,
muxtar respublikamızın hər yeri bu vəziyyətdə
idi. Ağır blokada şəraitinin yaratdığı çətinliklər
“Şərq qapısı” qəzetində “İşsizlik”, “Su həsrəti”,
“Kəndin çətin günləri”, “Şəhər və kəndlərimizi
abadlaşdıraq”, “Torpağı sahibsiz qalmağa
qoymayaq”, “Təhsil qayğı istəyir”, “Təbiətə
qəsd edilir”, “Gələcəyimiz təhlükədədir”, “İn-
tizamdan başlamaq lazımdır”, “İşə münasibət
kökündən dəyişilməlidir”, “İnsanlara diqqət
və qayğı artırılmalıdır”, “Ümidlər doğrula-
caqmı?” sərlövhəli yazılara tez-tez müraciət
olunmasını vacib edirdi. 
    Hələ 1996-cı ildə keçirilən müşavirələrin
birində “Yaxşı bəhanə tapıblar, hər nöqsanı,
hər çatışmazlığı və özlərinin fəaliyyətsizliyini
blokada ilə əlaqələndirirlər”, – deyən Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov blokadanın inkişaf üçün
əngəl olmadığını açıq-aydın bəyan etdi. İn-
sanların ümidləri doğruldu, gələcəyi təhlükədə
olan bir regiondan parlaq gələcəyi olan bir
muxtar respublika yaradıldı. Naxçıvanın hər-
tərəfli inkişafına nail olmaq üçün nizam-
intizam gücləndirildi, işə münasibət kökündən
dəyişildi, işsizlik problemi aradan qaldırıldı,
şəhər və kəndlərimiz abadlaşdırıldı, iqtisadiyyat
inkişaf etdirildi, sahibkarlığa geniş meydan
verildi, təhsil, səhiyyə və digər sosial sahələrin
inkişafı təmin olundu.
    Müasir Naxçıvan bugünkü xoşbəxt gün-
lərinə asanlıqla nail olmayıb. Vətən sevgisi
üzərində ucaldılan müasir Naxçıvanda ge-
nişmiqyaslı tikinti və quruculuq işlərinin apa-
rılması, yolların və körpülərin salınması, is-
tehsal müəssisələrinin yaradılması, on minlərlə
yeni iş yerinin açılması, məktəblərin, xəstə-
xanaların, idman komplekslərinin, kənd və

xidmət mərkəzlərinin, inzibati binaların inşası,
yaşayış binalarının yenidən qurulması, elektrik,
qaz və su təminatının yaxşılaşdırılması həyata
keçirilən tədbirlərin yalnız görünən tərəfidir.
Bu işlər muxtar respublikanın daha çox bu
gününə xidmət edir. Yeni cəmiyyətin qurulması,
müasir düşüncəli, vətənpərvər gəncliyin ye-
tişdirilməsi isə Naxçıvanın işıqlı gələcəyinə
hesablanıb. 

    Muxtar respublikada əldə olunan ən böyük
uğurlardan biri, bəlkə də, ən başlıcası regionun
enerji və ərzaq təhlükəsizliyinin tam təmin
olunmasıdır. Vaxtilə enerjiyə olan tələbatını
idxal hesabına ödəyən Naxçıvan indi elektrik
enerjisi ixrac edir. Muxtar respublika 100
faiz qazlaşdırılıb. Bu istiqamətdə görülən
işləri yüksək qiymətləndirən ölkə başçısı
cənab İlham Əliyev demişdir: “Bu gün Nax-
çıvan nəinki özünü enerji ilə tam şəkildə
təmin edir, hətta ixrac edir. Ən önəmlisi
ondan ibarətdir ki, Naxçıvanın daxili təminatı
100 faiz bərpa olunan enerji növləri hesabına
ödənilir. Bu da, deyə bilərəm ki, dünyada
çox nadir hallarda müşahidə edilən bir
mənzərədir”.
    Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması
muxtar respublikada sənayenin inkişafına zə-
min yaradıb. Vaxtilə ümumi daxili məhsul
istehsalında aqrar sahənin ağırlıq təşkil etdiyi
muxtar respublika bu gün sənaye-aqrar re-
gionuna çevrilib. Sənaye sahəsinin aparıcı
mövqedə olduğu müasir iqtisadiyyatın qu-
rulması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində son illər ciddi uğurlar qazanılıb.
Fəaliyyəti dayandırılmış sənaye müəssisələrinin
fəaliyyətinin bərpa edilməsi və yeni istehsal
sahələrinin yaradılması, nəticə etibarı ilə, əv-
vəllər istehsal olunmayan yeni sənaye məh-
sullarının istehsalına və ümumilikdə, sənaye
məhsulu istehsalının dinamik artımına səbəb
olub. Bu sahənin inkişafının nəticəsidir ki,
indi Naxçıvanda avtomobildən hər cür tikinti
materialına qədər, ərzaqdan geyimə qədər
hər cür məhsul istehsal olunur. Sənaye müəs-
sisələrinin təkcə Naxçıvan şəhəri daxilində
yerləşdirilməməsi, bütün rayonlarda belə
müəssisələrin istifadəyə verilməsi muxtar res-
publikanın tarazlı inkişafını təmin edib. Nax-
çıvan-Sədərək magistral yolu ilə irəlilədikcə
qarşımıza çıxan yeni sənaye şəhərcikləri yaxın
gələcəkdə Naxçıvanın iri sənaye mərkəzinə
çevriləcəyindən xəbər verir.
    Sənaye ilə yanaşı, aqrar sahənin inkişafı
da diqqət mərkəzindədir. Suvarma suyuna
olan tələbatın ödənilməsi, aqrolizinq xidmətinin
yaradılması nəticəsində kənd təsərrüfatı tex-
nikaları ilə təminatın yaxşılaşdırılması əkinçini
torpaqdan ikiəlli yapışmağa sövq edib. Bunun
nəticəsidir ki, əkin sahələri və məhsul istehsalı

ilbəil artırılır. Strateji ərzaq məhsulu olan
taxıl istehsalının artırılması ilə yanaşı, taxıl
ehtiyatı anbarlarının qurulması ərzaq təhlü-
kəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edir.
Aqrar sahədə məhsul istehsalının artırılması
sənaye müəssisələrinin xammalla təchizatını
təmin edir, nəticə etibarı ilə, idxaldan asılılıq
aradan qaldırılır.
    Kənd adamının rifahının yaxşılaşdırılması

məqsədilə kənd təsərrüfatının inkişafı istiqa-
mətində görülən işlərə paralel olaraq əhalinin
həyat şəraiti müasir standartlar səviyyəsinə
çatdırılıb. Muxtar respublikanın kənd yaşayış
məntəqələrində tikilib istifadəyə verilən müasir
məktəb binaları, həkim ambulatoriyaları, kənd
və xidmət mərkəzləri, yenidən qurulan avto-
mobil yolları şəhərlə kənd arasındakı fərqin
aradan qaldırılmasına, kəndlərdə şəhər rahat-
lığının yaradılmasına gətirib çıxarıb. 
    Muxtar respublikadakı yeniləşmədə elm,
təhsil və mədəniyyətin xüsusi çəkisi vardır.
Elm və təhsil quruculuğu Naxçıvanda yeni-
ləşmənin əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi
qəbul olunur. Bu gün muxtar respublikanın
ən ucqar dağ kəndlərində – Tividə, Şahbulaqda,
Ərəfsədə, Nəhəcirdə, Şadada və onlarla belə
yaşayış məntəqəsində müasir tələblərə cavab
verən məktəb binaları fəaliyyət göstərir. Nax-
çıvanın ən ucqar dağ kəndində təhsil alan
məktəbli dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin
şagirdləri kimi kompüterdən və internetdən
istifadə etmək imkanına malikdir. Ümumtəhsil
məktəbləri ilə muzeylər arasında interaktiv
əlaqələrin yaradılması isə ilk dəfə məhz Nax-
çıvanda tətbiq olunub. 
    Muxtar respublikanın bütün yaşayış mən-
təqələrində əhaliyə keyfiyyətli tibbi xidmət
göstərilir. Naxçıvanda istifadəyə verilən səhiyyə
müəssisələrində dünyanın ən müasir tibbi
avadanlıqları quraşdırılıb. Əgər bu gün ən
çətin cərrahiyyə əməliyyatı hesab olunan açıq
ürək əməliyyatı muxtar respublikada yerli
həkimlər tərəfindən həyata keçirilirsə, Nax-
çıvan səhiyyəsinin inkişafı barədə əlavə fikir
söyləməyə ehtiyac yoxdur. 
    Muxtar respublikadakı yeniləşmə və inkişaf
yalnız tikinti-quruculuq işləri ilə məhdudlaşmır.
Buna paralel olaraq, Naxçıvanın tarixinin öy-
rənilməsinə, tədqiq olunmasına da ciddi diqqət
yetirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin
yaradılması Naxçıvan tarixinin kompleks şə-
kildə araşdırılmasına və tədqiq olunmasına
şərait yaradıb. Bu istiqamətdə görülən işlər
yalnız tariximizin tədqiqi ilə məhdudlaşmayıb.
Əldə olunan nəticələrin ictimaiyyətə təqdim
edilməsi sahəsində də əhəmiyyətli işlər görülüb.
İki cilddə “Naxçıvan Ensiklopediyası”nın,
“Naxçıvan Abidələri Ensiklopediyası”nın,
“Naxçıvan Tarixi Atlası”nın, üç cilddə “Nax-
çıvan tarixi”nin və onlarla belə nəşrin işıq
üzü görməsi dediklərimizə əyani misaldır.
Vaxtilə tarixinin orta əsrlər dövrü belə, dərindən
tədqiq edilməyən Naxçıvan bu gün 5 min
illik şəhər mədəniyyətinə sahib olduğunu bey-
nəlxalq aləmə ciddi elmi arqumentlərlə sübut
edir. Naxçıvanın tarixi ilə bağlı aparılan təd-
qiqatların yekunları təkcə kitab nəşri ilə tamam -
lanmır. Bu elmi nəticələrin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində də ardıcıl tədbirlər
görülür. Muxtar respublikada keçirilən bey-
nəlxalq simpozium və konfranslar bu mənada
xüsusi elmi əhəmiyyətə malikdir. İlkin yaşayışın
və şəhərsalma yerinin arqumentləri kimi Nax-
çıvandakı tarixi abidələrin pasportlaşdırılması
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    Hörmətli Vasif müəllim, Sizin Azərbaycan mədəniyyətinin
inkişafına və milli-mənəvi dəyərlərimizin daha geniş şəkildə
təbliğinə göstərdiyiniz qayğı və ayırdığınız diqqət biz
incəsənət adamlarını həmişə məmnun etmişdir. Mən bu
qayğı və diqqəti öz həyatımda görməkdən çox məmnunam.
    Siz adi bir bəstəkar və müəllim olan Tofiq Bakıxanovun
75 və 80 illik yubileylərinin keçirilməsi barədə Sərəncam

verməklə və həmin tədbirlərdə şəxsən iştirak etməklə təkcə
mənə deyil, bütövlükdə Azərbaycan musiqisinə və mədə-
niyyətimizə məhəbbətinizi bildirmiş, mənsub olduğum Bakı -
xanovlar şəcərəsinə ehtiram nümayiş etdirmişsiniz. Yeri
gəlmişkən, Siz ötən il bizim nəslimizin ən görkəmli nüma-
yəndəsi olan Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyinin
Naxçıvanda da keçirilməsi məqsədilə Sərəncam imzalamış

və həmin tədbirdə şəxsən iştirak etmişdiniz.
    Hörmətli Sədr, 85 illik yubileyim münasibətilə imzaladığınız
başqa bir Sərəncamla məni Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar incəsənət xadimi adına layiq gördüyünüzə görə də
Sizə dərin minnətdarlıq edir, çoxmilyonlu mədəniyyət təəs-
sübkeşləri adından sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm!
                                                      Tofiq Bakıxanov

                                                                                 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
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və bərpası işinə ciddi diqqət yetiril-
məsi, Naxçıvan Duzdağ mədəniy-
yətinin yeni elmi istiqamət kimi
müəyyənləşdirilməsi doğma Vətən
tarixinin düzgün araşdırılması zəru-
riliyinə diqqətdən qaynaqlanır.
    Muxtar respublikanın mədəni hə-
yatı da bu gün öz qaynarlığı ilə
seçilir. Mədəniyyət müəssisələri
üçün yaradılan şərait yeni-yeni uğur-
lara aparır. Bu gün muxtar respub-
likada Xalq Çalğı Alətləri, Kamera,
Estrada orkestrləri fəaliyyət göstərir.
Zəngin ənənələrə malik Naxçıvan
teatrının inkişafı üçün mühüm qə-
rarlar qəbul olunub, teatrın binası
yenidən qurulub. Muxtar respubli-
kada fəaliyyət göstərən xalq teatrları,
musiqi kollektivləri, muzeylər in-
sanların asudə vaxtının səmərəli təş-
kilində əhəmiyyətli rol oynayırlar.
    Naxçıvanda milli dəyərlərə, ta-
rixi-mədəni irsə qayğı ilə yanaşılır.
Bəşəriyyətin yaşıdı olan tarixi abi-
dələrə yeni həyat verilir, xalq yara-
dıcılığı günləri keçirilir, qədim sə-
nətkarlıq sahələri bərpa olunur, sər-
gilər təşkil edilir. Bu gün Nuhun
türbəsindən Gəmiqayaya, Naxçı-
vanqaladan Əlincəyə soraq verən
tariximiz yenidən yazılır. 
    Muxtar respublikada ordunun
maddi-texniki bazasının gücləndi-
rilməsi istiqamətində də ardıcıl təd-
birlər görülür. Ölkə rəhbəri Naxçıvan
Muxtar Respublikasına səfərlərinin
birində hərbi quruculuq sahəsində
burada görülən işləri yüksək qiy-
mətləndirərək demişdir: “Ordu qu-
ruculuğu sahəsində Naxçıvanda
çox böyük işlər görülür. Bu hərbi
hissə Azərbaycandakı hər bir hərbi
hissə üçün nümunə, örnək ola bilər.
Burada olan şərait ən yüksək stan-
dartlara cavab verir. Azərbaycan
Ordusu məhz bu cür olmalıdır”.
    Naxçıvanda Əlahiddə Ümumqo-
şun Ordunun yaradılması muxtar
respublikanın təhlükəsizliyinin təmin
olunmasına xidmət edən çox mühüm
tarixi qərardır. Dövlət başçısının da
dediyi kimi, indi Naxçıvan ordusu
nəinki muxtar respublikanın sərhəd-
lərini etibarlı müdafiə edir, həm də
istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə
qadirdir.
    Muxtar respublikanın gələcəyinə
göstərilən böyük qayğının bir ifadəsi
də burada yaşıllıq sahələrinin artı-
rılmasıdır. Bu sahədə həyata keçirilən
nəhəng işlər barədə tam dolğun təəs-
sürat yaratmaq üçün “Şərq qapısı”
qəzetinin 1994-cü il 16 mart tarixli
sayında dərc olunan “Söyüdlü arxın
harayı” adlı yazıya nəzər salaq: “Son
iki ildə muxtar respublikanın ərazi-
sində təbiətə yamanca qəsd edilir.
Buna bir səbəb vaxtında camaatın
yanacaqla, təbii qazla, istiliklə təmin
edilməməsidirsə, digər səbəb isə
cəza sızlıqdan doğan özbaşınalıqdır.
Onsuz da muxtar respublikada təbii
meşələr olduqca azdır. Hər nəfərə
düşən yaşıllıq sahəsinə görə res-
publikamız dünyada axırıncı yer-
lərdən birini tutur. Ötən ilin sərt qış
günlərində soyuqdan donmamaq
üçün nəinki kəndlərdə, şəhərlərdə
belə bağlarda, parklarda, həyətlərdə,
küçə və meydanlarda ağacların küt-
ləvi surətdə kəsilib yandırılmasına
yol  verilmişdir. Təəssüf ki, yaz ay-
larında yeni tinglərin salınmasına
lazımi qayğı göstərilməmiş, yaxşı
ənənələrə malik olan iməcilik təd-
birləri yaddan çıxmışdır. Əvvəllər
bu mühüm işə rəhbər təşkilatlar baş-
çılıq edir, həyata keçirilən tədbirlərlə
ciddi surətdə maraqlanırdılar”. 
    Bu sətirlərdən məlum olur ki, o

dövrdə Naxçıvanda ekoloji vəziyyət
acınacaqlı olub. Ekoloji vəziyyətin
yaxşılaşdırılmasının, iməciliklərin
keçirilməsinin mühüm əhəmiyyətli
sahə kimi diqqət mərkəzində saxla-
nılması nəticəsində son illər muxtar
respublikanın ərazisində təkcə dövlət
strukturlarının dəstəyi ilə 12 min
hektardan çox yaşıllıqlar salınıb.
Hazırda muxtar respublikanın ümumi
ərazisinin 12 faizini yaşıllıqlar əhatə
edir. 1990-cı illərin əvvəllərində bu
göstərici 0,6 faiz həddində idi. 
    Bu dövrdə muxtar respublikanın
ərazisində Şahbuz Dövlət Təbiət
Qoruğunun, Akademik Həsən Əliyev
adına Ordubad Milli Parkının, “Araz-
boyu” Dövlət Təbiət Yasaqlığının
və “Arpaçay” Dövlət Təbiət Yasaq-
lığının yaradılması flora və fauna
ehtiyatlarının qorunmasına müsbət
təsir göstərib. 
    İnsan amilinin daim ön planda
olduğu muxtar respublikada xüsusi
qayğıya ehtiyacı olanlar da diqqətdən
kənarda qalmayıb. Qaçqın və məc-
buri köçkünlərə, mənzilə ehtiyacı
olanlara mənzillərin verilməsi, müx-
təlif dövlət qurumları tərəfindən mü-
təmadi olaraq xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan ailələrə baş çəkilməsi, “Sağ-
lamlıq imkanları məhdud uşaqların
təhsilə cəlbi üzrə Dövlət Pro -
qramı”nın qəbul edilməsi muxtar
respublika əhalisi tərəfindən min-
nətdarlıqla qarşılanıb.
    Muxtar respublika iqtisadiyya-
tının sürətli inkişafı, yeni istehsal
müəssisələrinin, dövlət orqanlarının
yaradılması əhalinin məşğulluğuna
öz təsirini göstərib, minlərlə iş yeri
yaradılıb. 
    Öz müasirliyi ilə dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrinin müasir şəhərləri
ilə rəqabətə girən, bəzi elementlərə
görə onlardan belə, üstün olan Nax-
çıvan şəhərində aparılan quruculuq
işləri, tikilən binalar memarlıq qu-
ruluşuna, şəhərsalma mədəniyyətinə
görə seçilir. Fəaliyyət istiqamətlərinə
görə bir-birinə yaxın sahələrin eyni
məkanda qruplaşdırılması müasir
şəhərsalmada mühüm amillərdən bi-
ridir. Naxçıvan şəhərinin tarixinə
xələl gətirilmədən məhz bu istiqa-
mətdə qurulması şəhərin mükəmməl
baş planından və memarlıq qurulu-
şundan xəbər verir. 
    Şəhərin Əziz Əliyev küçəsi bo-
yunca yerləşdirilən Naxçıvan Muxtar
Respublikası Doğum Mərkəzi, Sə-
hiyyə Nazirliyi, Mərkəzi Uşaq Xəs-
təxanası, Naxçıvan Muxtar Respub-
lika Xəstəxanası, Akademik Zərifə
xanım Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər
Poliklinikası, Kardioloji Mərkəz,
Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə Mər-
kəzi bu ərazidə bir səhiyyə şəhərciyi
yaradıb. Düşünülmüş şəkildə aparılan
bu quruculuq işləri insanların sağ-
lamlığının qorunması ilə yanaşı, ra-
hatlığının təmin olunmasına da xid-
mət göstərir. Yəni, məsələn, Naxçı-

van Muxtar Respublika Xəstəxana-
sına müraciət edən muxtar respublika
sakini zərurət yarandıqda Uşaq Xəs-
təxanasına, yaxud Doğum Mərkəzinə
getmək üçün əlavə vaxt sərf edib,
xərc çəkib şəhərin başqa bir səmtinə
üz tutmur. Bu tibb müəssisələrinin
məhz Səhiyyə Nazirliyinin ətrafında
cəmləşdirilməsi idarəetməni də xeyli
asanlaşdırır.
    Yaxud başqa bir misal. İlham
Əliyev adına Olimpiya-İdman Kom-
pleksinin, Şahmat və Üzgüçülük
mərkəzlərinin, muxtar respublika
stadionunun, Uşaq-Gənclər İdman
Məktəbinin də bir ərazidə yerləşdi-
rilməsi yaradılan müasir idman in-
frastrukturundan səmərəli şəkildə
istifadə olunmasına imkan verir. 
    Şəhərin bir hissəsinin sənaye
müəssisələri üçün ayrılması, otellərin
mərkəzdə və turizm marşrutları is-
tiqamətindəki çıxışlarda yerləşdiril-
məsi, kütləvi mədəniyyət tədbirlə-
rinin keçirildiyi Heydər Əliyev Sa-
rayının, “Gənclik” Mərkəzinin, Əcə-
mi Seyrəngahının eyni ərazidə ol-
ması, şəhərin dörd bir tərəfində
ticarət mərkəzlərinin, restoranların
yaradılması Naxçıvanın müasir şə-
hərsalma qaydalarına uyğun qurul-
duğunu, aparılan quruculuq işlərinin
muxtar respublika sakinləri ilə yanaşı,
qonaqların da rahatlığına xidmət et-
diyini göstərən çoxsaylı faktlardan
yalnız bir neçəsidir. 
    Eyni mənzərəni biz Naxçıvanın
digər şəhər, qəsəbə və kəndlərində
də müşahidə edirik. Qəsəbə və kənd -
lərdə kompleks quruculuq işləri apa-
rılır, məktəb, kənd və xidmət mər-
kəzləri, səhiyyə ocağı eyni ərazidə
tikilir, həmin ərazi müasir şəhər gör-
kəmi alır. Burada da insanların ra-
hatlığı düşünülüb. Yəni sakinlər hə-
kimə getmək üçün kəndin bir tərə-
finə, məsələn, kitabxanadan istifadə
etmək üçün o biri tərəfinə üz tutmur. 
    Görülən işlər nəticəsində Naxçı-
van Muxtar Respublikası blokadanı
çoxdan yarıb. Şəhər və kəndləri sü-
rətlə yeniləşən, beynəlxalq tədbirlər
və idman yarışları keçirilən, ildə
350-400 min turisti qəbul edən, beş -
ulduzlu otellər fəaliyyət göstərən,
yerli xammala əsaslanan istehsal
müəssisələri yaradılan, ixrac imkan-
ları getdikcə artan, əhalisinin bütün
sosial ehtiyacları ödənən Naxçıvan
üçün, sadəcə, sözdə blokada anlayışı
var. Muxtar respublikamıza gələn
qonaqların əksəriyyətinin yekdil fikri
belədir: Naxçıvan sürətli inkişaf yo-
lundadır, bura çox təmiz və təhlükəsiz
regiondur. Bütün bunlara görədir ki,
amerikalı jurnalist Mark Hey Nax-
çıvanı Qafqazın San-Fransiskosu,
sloveniyalı jurnalist Stefano De Fran-
çesçi qədim diyarımızı müasir inkişaf
və tərəqqi göstəricisi, Naxçıvanın
əksər xarici qonaqları buranı Azər-
baycanın Strasburqu adlandırıblar.
    Müasir Naxçıvan ümummilli

 liderimiz Heydər Əliyevin görmək
istədiyi kimi qurulur. Ulu öndərimiz
hələ 1996-cı il oktyabrın 30-da mux-
tar respublika ictimaiyyətinin nü-
mayəndələri ilə görüşündə Naxçı-
vanda işlərin düzgün qurulduğunu
bildirərək demişdi: “Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının rəhbərliyi tə-
rəfindən son vaxtlar həyata keçirilən
tədbirlər şəxsən məni sevindirir.
Onların müsbət  nəticəsi sizin gö-
zünüz qarşısındadır. Mən bu barədə
mütəmadi olaraq məlumatlar alıram
və bu işlərə nəzarət edirəm. Amma

eyni zamanda dünən də, bu gün
də Naxçıvan şəhərində artıq baş
vermiş böyük müsbət dəyişiklikləri
və burada yaranmış mühiti, əhval-
ruhiyyəni görərkən daha da çox
sevinirəm. Hesab edirəm ki, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının döv-
lət rəhbərliyi düzgün yoldadır. Siz
birlikdə bu yolla böyük nailiyyətlər
əldə edə biləcəksiniz”.
    Bu tarixi çıxışdan 18 il sonra
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev deyəcəkdi: “Naxçıvanda gö-
rülən işlərlə bir daha tanış olarkən
gördüm ki, nə qədər böyük işlər
görülür, Naxçıvan rəhbərliyi muxtar
respublikanın inkişafı üçün nə qə-

dər böyük sevgi ilə, diqqətlə səylər
göstərir. Hesab edirəm ki, bu gün
Naxçıvanın gələcək inkişafı ilə
bağlı əlavə sözlərə ehtiyac yoxdur.
Çünki bütün işlər burada ən yüksək
səviyyədə görülübdür. Bir daha
qeyd etmək istəyirəm ki, siz bütün
məsələləri – quruculuq, abadlıq iş-
lərini, enerji təhlükəsizliyi, hərbi
potensial, infrastruktur layihələrin
icrası, ərzaq təhlükəsizliyi məsələ-
lərini həll etmisiniz. Bundan sonra
ancaq bu uğurlara yeni uğurlar
əlavə etmək lazımdır”.

    Rəhbərin uğuru ondadır ki, o, ilk növbədə, xalqa arxalanır, onun

məhəbbətini qazanır və bu məhəbbət də gələcəkdə daha böyük nailiyyətlərin

təməlinə çevrilir. Hərtərəfli inkişaf etdirilmiş, əsaslı şəkildə yenidən

qurulmuş, düşmən qarşısında alınmaz qalaya çevrilmiş müasir Naxçıvan

müstəqillik dövrünün qiymətli salnaməsidir. Bütün bunlar Heydər Əliyev

yolunun uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir. Bu yolla gedən

Naxçıvan daha böyük nailiyyətlər qazanacaqdır.

“Şərq qapısı”



3

    2015-ci ildə Naxçıvan Şəhər Təh-
sil Şöbəsinin əhatə etdiyi 17 tam
orta məktəbi bitirən 588 məzunun
534 nəfəri ali və orta ixtisas mək-
təblərinə daxil olmaq üçün sənəd
vermiş, onlardan 365 nəfəri ali mək-
təblərə, 55 nəfəri isə müxtəlif orta
ixtisas məktəblərinə qəbul olunmuş-
dur. 2014-2015-ci tədris ilində
Prezident təqaüdünə layiq görülən
8 nəfərdən 5-nin Naxçıvan şəhərinin
məktəblərindən olması müəllim əmə-
yinin bəhrəsi, təhsildəki keyfiyyətin
göstəricisidir. Bu il tələbə adını qa-
zanmış məzunlardan 47 nəfəri 500-
600, 15 nəfəri 600-650, 12 nəfəri
isə 650-700 intervalında olmaqla,
ümumilikdə, 74 abituriyent 500-700
intervalında bal toplamışdır. 17 tam
orta məktəbdən 14-ü ali məktəbə
qəbulda 50 faizdən yuxarı nəticə
göstərmişdir. Şəhər məktəbləri üzrə
üç məzun qızıl medala, 2 məzun isə
gümüş medala layiq görülmüşdür.
Medalçıların hamısı 660-dan yuxarı
bal toplayaraq istədikləri ali mək-
təblərə qəbul olunmuşlar. Şəhərin
təhsil müəssisələrində hərbi-vətən-
pərvərlik tərbiyəsinin yüksək səviy-
yədə təşkilinin nəticəsidir ki, hər il
Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyə
qəbul olunanların sayı artır. Yuxarıda
bəhs olunan tədris ilində liseyə 42
nəfər qəbul olunmuşdur.
    Muxtar respublikanın böyük böl-
gələrindən biri olan Şərur rayonunun
uğurlarına diqqət yetirək. Qeyd olun-
malıdır ki, rayonda müstəqilliyin ilk
illərində fəaliyyət göstərən 56 mək-
təbin hamısı köhnə binada yerləşirdi.
Son 20 ildə 40 məktəb binası tikilərək
və ya yenidən qurularaq məktəblilərin
və müəllimlərin istifadəsinə veril-
mişdir. Əgər 1994-cü ildə rayonun
ümumtəhsil məktəblərini 1060 nəfər
şagird bitirib, onlardan 80 nəfəri
çox da yüksək olmayan nəticə ilə
ali məktəblərə qəbul olmuşdusa,
2015-ci ildə 664 məzundan 301 nə-
fəri tələbə adını qazanmışdır. On-
lardan 47 nəfər 500-700 intervalında
nəticə göstərmişdir. Sevindirici haldır
ki, bu il Zeyvə kənd tam orta mək-
təbinin məzunu Əli Allahverdiyev
700 bal toplamışdır.
    Babək rayonu da təhsilə göstərilən
qayğıdan xeyli bəhrələnmişdir. Ba-
bəkli məzunların qəbul imtahanla-
rındakı nəticələri ilbəil həm keyfiy-
yət, həm də kəmiyyət baxımından
yüksəlir. Əgər 1996-cı ildə rayon
üzrə ali məktəbə sənəd verən 605

məzundan 123-ü tələbə adını qa-
zanmışdısa, 2014-2015-ci tədris ilin-
də 498 məzundan 262-si ali mək-
təblərə qəbul olunmuşdur. 2004-
2005-ci tədris ilində 9 nəfər 500-
700 intervalında bal toplamışdısa,
2014-2015-ci tədris ilində onların
sayı 46-ya çatmışdır. 
    Digər rayonlarda olduğu kimi,
Ordubad rayonunda da son 20 ildə
təhsildə bir çox uğurlar qazanılmışdır.
Elə son tədris ilinin nəticələrinə
nəzər salaq. Ümumtəhsil məktəblə-
rini 376 məzun bitirmiş, onlardan
288-i sənəd vermiş, 165 nəfər  tələbə
adını qazanmışdır. Qəbul olunan
məzunların 81 nəfərini qızlar təşkil
etmişdir. Məzunların 37 nəfəri 500-
700 intervalında bal toplamışdır.
    Muxtar respublikada təhsilin in-
kişafına töhfələrini verən bölgələri-
miz sırasında Culfa rayonunun da
öz payı var. 1995-ci ildə rayon üzrə
14 nəfər gənc tələbə adını qazan-
mışdısa, 20 il sonra bu rəqəm 172
olmuşdur. 2001-ci ildə 1 nəfər 500-
700 intervalında bal toplamışdır.
2015-ci ildə 48 nəfər həmin nailiyyəti
qazanmış, 17 nəfər 600 baldan yuxarı
nəticə göstərmişdir. 
    O da xüsusi vurğulanmalıdır ki,
son illər Culfa rayonunda dəqiq elm-
lərə maraq getdikcə artır. Çünki yeni
istifadəyə verilən təhsil ocaqlarında
laboratoriyalardan, əyani vəsaitlərdən
səmərəli istifadə olunur. 2014 və
2015-ci illərdə məzunlardan 6-nın
Azərbaycan Tibb Universitetinin
Müalicə işi, bir nəfərin isə Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Tibbi profi-
laktika ixtisaslarına qəbul olunmasını
belə amillərlə bağlamaq olar. Bakı
Dövlət Universitetinin Kompüter
elmləri ixtisasının iki nəfər tələbəsi
də Culfa məktəblərinin məzunudur.
    Muxtar respublikamızın ən gənc
rayonu olan Kəngərli rayonunda
12 ümumtəhsil məktəbi, 4 məktəb-
dənkənar təhsil müəssisəsi fəaliyyət
göstərir. 2014-2015-ci tədris ilində
rayonun ümumtəhsil məktəblərində
3084 şagird təhsil almış, onların
təlim-tərbiyəsi ilə 357 müəllim
məşğul olmuşdur. Həmin tədris ilin-
də təhsilini başa vuran 260 şagird-
dən 193-ü ali və orta ixtisas mək-
təblərinə qəbul üçün sənəd vermiş,
93 nəfəri tələbə adına layiq görül-
müşdür. Ali məktəblərə qəbul olu-
nanlardan 5 nəfəri 500-700 inter-
valında bal toplamışdır.
    Şahbuz rayonunun da bu sahə-

dəki uğurları ürəkaçandır və bu
uğurlar ilbəil yüksəlir. 1994-cü ildə
rayon üzrə cəmi 14 məzunun tələbə
adını qazanması rayonda o dövrdə
təhsilin vəziyyətini açıq-aydın gös-
tərir. 1996-cı ildən başlayaraq mux-
tar respublikada təhsilin inkişafının
prioritet vəzifəyə çevrilməsindən,
bu sahəyə dövlət qayğısının davamlı
xarakter almasından sonra Şahbuzda
da xeyli irəliləyişlər olmuşdur.
2001-ci ildən isə qazanılan uğurların
həcmi daha da artmışdır. 2014-
2015-ci tədris ilində ümumtəhsil
məktəblərini 179 məzun bitirmiş,
onlardan 139-u sənəd vermiş, 92
nəfər tələbə adını qazanmışdır. Ali
məktəblərə qəbul olunan məzunların
21 nəfəri 500-700 intervalında bal
toplamışdır.
    Sərhəd bölgəsi olan Sədərək ra-
yonunda da təhsil sahəsində uğurlar
durmadan artır.  Bir zamanlar güllələr
açılan, top mərmiləri düşən bu yurd
yerinin məktəbliləri bu gün gül-
çiçək içində olan yollarla rahat bir
şəkildə bütün müasir tələblərə cavab
verən məktəblərə gedir, oxuyur, ali
məktəbə qəbul olunur, Vətəninə la-
yiqli gənclər kimi yetişirlər. Keçmişə
baxaq. 1994-cü ildə rayon üzrə bir
nəfər də olsun tələbə adını qazanma -
mışdı. Bəs bu gün? 2014-2015-ci
tədris ilində rayon ümumtəhsil mək-
təblərini 88 məzun bitirmiş, onlardan
58-i ali məktəblərə sənəd vermiş,
26 nəfər tələbə adını qazanmışdır.
Məzunların 4 nəfəri 500-700 inter-
valında bal toplamışdır. Sevindirici
haldır ki, son iki ildə 600 balı keçən
məzunlar sırasına sədərəkli gənclər
də qoşulur. Qeyd edim ki, rayonda
fəaliyyət göstərən səhiyyə müəssi-
sələrində orta tibb işçilərinə ehtiyac
duyulur. Bu il ilk dəfə olaraq Sədərək
kənd tam orta məktəbinin məzunu
Naxçıvan Tibb Kollecinə qəbul
olunmuşdur. 
    Qazanılan nailiyyətlər göz qa-

bağındadır. Əsas vəzifə bu nailiy-

yətləri daha da artırmaqdan, yara-

dıcı ideyaları və müsbət təcrübəni

mənimsəyib tətbiq etməkdən, təhsili

müasir dövrün tələblərinə uyğun-

laşdırmaqdan ibarətdir. Heç şübhə

yoxdur ki, muxtar respublikanın

təhsil işçiləri gənc nəslin yetişdi-

rilməsi sahəsində onlara göstərilən

etimadı doğruldacaq, müəllim nü-

fuzunu və adını daim yüksəklərə

qaldıracaqlar.

- Sara ƏZİMOVA

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 18
dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2015-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı”nda sosial müdafiəyə ehtiyacı olanların, sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslərin sosial reabilitasiyası məqsədilə tədbirlərin
görülməsi, əmək bazarının tələbinə uyğun milli və xalq tətbiqi sənəti
növləri üzrə peşə kurslarının təşkili də yer alıb. Proqramın qəbulundan
ötən müddət ərzində aid təşkilatlarla birgə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən bu
istiqamətdə məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində
saxlanılıb. Belə ki, komitə tərəfindən dövlət proqramının müvafiq bənd -
lərinin icrası ilə əlaqədar 2014-cü ildə və 2015-ci ilin ötən dövrü
ərzində muxtar respublikada yaşayan sağlamlıq imkanları məhdud olan
1631 nəfər və aztəminatlı ailənin üzvü olan 1312 nəfər qadınla əlaqə
saxlanılaraq müvafiq söhbətlər aparılıb, onlar peşə kursları haqqında
ətraflı məlumatlandırılıblar. Bu qrupdan olan qadınların maraqları
nəzərə alınaraq 1-i xalçaçılıq, 4-ü aşpazlıq, 10-u dərzilik, 3-ü toxuculuq,
41-i kompüter, 36-sı qadın gözəllik ustası olmaqla, 47 nəfər sağlamlıq
imkanları məhdud və 48 nəfər aztəminatlı ailənin üzvü olan, ümumilikdə,
95 nəfər qadının siyahısı aid təşkilata göndərilib, onlar peşə kurslarına
cəlb olunublar. 
    Bəhs olunan dövrdə xalq tətbiqi sənəti ilə məşğul olan qadınlar
arasında özünüməşğulluğun inkişaf etdirilməsi, onların sosial vəziyyətlərinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey
Kompleksində fəaliyyət göstərən qadınların əl işləri mağazasında,
Naxçıvan şəhərində yerləşən Tədris-Ticarət Mərkəzindəki əl işləri ma-
ğazasında, eləcə də müxtəlif sərgi-satışlarda 150-dən artıq qadının 692
rəsm və əl işi satılaraq dəyəri sahiblərinə ödənilib.
    Bundan əlavə, komitəyə məşğulluq probleminin aradan qaldırılması
ilə bağlı müraciət etmiş 79 qadın işlə təmin olunması üçün aid təşkilatlara
göndərilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə

Dövlət Komitəsinin mətbuat xidməti

    Dünən Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Ədliyyə Nazirliyinin təş-

kilatçılığı ilə Babək rayonunun Xal-

xal kəndində “Bələdiyyə torpaqla-

rının idarə olunmasının xüsusiyyət-

ləri” mövzusunda seminar-müşavirə

keçirilib.

    Rayonun bələdiyyə sədrlərinin
iştirak etdiyi tədbiri Babək Rayon
İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Nihal
Məmmədov açıb.
     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə
iş mərkəzinin baş məsləhətçisi, əd-
liyyə müşaviri Səttar Zamanov çıxış
edərək “Torpaq sahəsi üzərində bə-

lədiyyələrin mülkiyyət
hüquqları” mövzusunda
danışıb. Qeyd edilib ki,
aparılan araşdırmaların
nəticələrinə əsasən de-
mək olar ki, bu gün də
torpaqlardan istifadə və
onların idarə olunmasın-
da nöqsanlara yol verilir.

Bələdiyyə üzvlərinin hüquqi bilik-
lərinin az olması, qanunvericiliyi
düzgün mənimsəməmələri və işə la-
qeyd münasibəti nəticəsində bələ-
diyyə torpaqlarının zəbt olunması,
qanunsuz tikinti aparılması, torpaq-
ların kateqoriyalarının qanunsuz də-
yişdirilməsi faktlarına rast gəlinir.
Torpaqlardan istifadə isə qanunverici -
liklə tənzimlənir. Başqa sözlə, heç
kəs torpaqlardan qanunsuz istifadə
edə, qeydə alınmış torpaq sahəsindən
kənara çıxa, ümumi istifadədə olan
yolu zəbt edə bilməz. O cümlədən
ümumi istifadədə olan örüş yerləri,
sututarların ərazisi, təsərrüfatdaxili

yollar, parkların ərazisi qanunsuz
istifadə üçün zəbt edilə bilməz.
    Nazirliyin Qanunvericilik şöbə-
sinin rəisi, ədliyyə müşaviri Ayaz
Məhərrəmov “Bələdiyyə mülkiyyə-
tində olan torpaqların icarəyə veril-
məsi ilə bağlı qanunvericiliyin tə-
ləbləri və məsuliyyət” mövzusunda
çıxış edərək bildirib ki, hər bir bə-
lədiyyənin vəzifəli şəxsi çalışmalıdır
ki, bələdiyyənin ərazisində hər hansı
hüquq pozuntusu baş verməsin. Bə-
lədiyyələrin vəzifəli şəxsləri də pro-
filaktik tədbirlər həyata keçirərək
yerli əhalinin nəzərinə çatdırmalı-
dırlar ki, torpaqların özbaşına tu-
tulması, yəni zəbt edilməsi qanunla
birmənalı şəkildə qadağan edilir. Bu
əməli törətmiş şəxslər məsuliyyət
daşıyırlar.
    Sonra mövzular ətrafında müza-
kirələr aparılıb, iştirakçılara “Bələ-
diyyələrin statusu: hüquq və vəzi-
fələr” adlı kitab paylanılıb.

- Arzu ABDULLAYEV

Bələdiyyə torpaqlarının idarə olunması ilə bağlı seminar-müşavirə 

    2015-ci il muxtar respublika üçün bir çox sahələrdə qazanılan uğurlarla yadda qalacaq. Təhsil sahəsində
də qazandığımız uğurlar az olmamışdır. Təhsil elə bir sahədir ki, burada dövlətin qayğısı ilə yanaşı,
müəllim əməyi, müəllim biliyi, pedaqoji ustalığı da mühüm rol oynayır. Ulu diyarımızdakı təhsil ocaqları
bu iki amilin vəhdətində ilbəil uğurlarının sayını artırmaqla təhsilin inkişafına öz töhfələrini verirlər. Qeyd
edək ki, şəhər və rayonlar arasında sağlam rəqabət mövcuddur. Hər qəbul imtahanında muxtar respublikanın
şəhər və rayonları yüksək nəticə göstərmək uğrunda mübarizə aparır. Şəhər və rayonlarımızın qəbul imta-
hanlarında qazandıqları nəticələrin oxucularımız üçün də maraqlı olacağını nəzərə alıb kiçik araşdırma
apardıq. Əvvəlcə Naxçıvan şəhər ümumtəhsil məktəblərinin nəticələrinə nəzər yetirək. Qazanılan nəticələr
Naxçıvan şəhərində son 15 il ərzində 16 məktəb binasının tikilməsi  və ya yenidən qurulması, lazımi
avadanlıqlarla təmin olunmasının bəhrəsidir. 

    Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyası Naxçıvan Bölməsinin
2015-ci il ərzindəki elmi və elmi-
təşkilati fəaliyyəti ilə bağlı hesabat
yığıncağı keçirilib. Yığıncağı giriş
sözü ilə AMEA Naxçıvan Bölmə-

sinin sədri, akademik
İsmayıl Hacıyev açıb. 
    Akademik bölmənin
elmi-tədqiqat institut-
larının və bölmə tərki-
bindəki digər qurum-
ların fəaliyyəti ilə bağlı
geniş məruzə edib.
    Qeyd olunub ki, bu
il AMEA Naxçıvan
Bölməsində 2015-ci
ilin muxtar respublikada “Kənd tə-
sərrüfatı ili” elan edilməsi, Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyasının
yaradılmasının 70, 1941-1945-ci
illər müharibəsində qələbənin 70,
“Kitabi-Dədə Qorqud”un alman di-
lində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200
illiyi ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib.
Hesabat ilində elmi-tədqiqat müəs-
sisələrində 6 elmi istiqamətdə 6
prоblemi əhatə edən 7 mövzuya
daxil оlan 32 elmi-tədqiqat işinin
86 mərhələdə yerinə yetirilməsi nə-
zərdə tutulmuşdu. Müxtəlif obyektiv
səbəblərlə əlaqədar planda nəzərdə
tutulan 9 mərhələ üzrə elmi-tədqiqat
işləri dayandırılıb, 77 mərhələ üzrə
tədqiqatlar tamamlanıb. Elmi-təd-
qiqat işləri 19 şöbə və 8 laboratori-
yada 2 nəfər akademik,  6 nəfər
AMEA-nın müxbir üzvü, 4 nəfər
elmlər doktoru, 48 nəfər fəlsəfə
doktoru, 7 nəfər doktorant, 2 nəfər
dissertant, 8 nəfər elmi işçi olmaqla,
77 elmi işçi və köməkçi heyət tərə-
findən yerinə yetirilib. 
    Ayrı-ayrı institutların əldə etdiyi
uğurlara və buraxılan nöqsanlara
da toxunan akademik İsmayıl Ha-
cıyev bölmə üzrə ümumiləşdirilmiş
nəticələrdən bəhs edib. Tədbir işti-
rakçılarının diqqətinə çatdırılıb ki,
2015-ci ildə bölmə əməkdaşlarının
13 monoqrafiya, 5 kitab, 2 metodik
vəsait,  523 elmi məqalə və konfrans
materialı, 28 tezisi olmaqla, 571
elmi əsəri nəşr edilib. Əsərlərdən 1
monoqrafiya, 155 elmi məqalə və
konfrans materialı, 2 tezis olmaqla,
158 əsər xaricdə çapdan çıxıb. Elmi
əsərlərdən 24-ü impakt faktorlu jur-
nallarda nəşr olunub. Hesabat ilində
“Xəbərlər” jurnalının 4 nömrəsi
çapdan çıxıb ki, bu nömrələrdə böl-

mə əməkdaşlarının 110 məqaləsi
işıq üzü görüb. 2015-ci ildə bölmədə
bir elmi işçiyə düşən əsər sayı 7,5
olub. 
    Bildirilib ki, AMEA Naxçıvan
Bölməsində ştat cədvəli üzrə 2015-ci

ildə 244 nəfər əməkdaş çalışıb. He-
sabat dövründə 17 nəfər (1 elmi
işçi, 3 laborant, 13 texniki işçi)
yeni işə götürülüb. Bölmədə əmək-
daşların 77 nəfəri elmi işçi, 9 nəfəri
isə laborant olaraq fəaliyyət göstərir.
Hazırda bölmədə 24 nəfər doktorant
(13 fəlsəfə doktoru hazırlığı  üzrə,
11 elmlər doktoru hazırlığı üzrə),
31 nəfər dissertant müvafiq disser-
tasiyalar üzrə tədqiqatlarını davam
etdirirlər.
    2015-ci ildə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin Sərəncamı
ilə Azərbaycan elminin inkişafında
xidmətlərinə görə bölmənin 1 nəfər
əməkdaşı “Əməkdar elm xadimi”
adına, 1 nəfər Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının “Həsən bəy
Zərdabi” mükafatına layiq görülüb,
3 nəfər “Tərəqqi” medalı ilə təltif
edilib. 
    İldən-ilə bölmənin maddi-texniki
bazasının dövlət qayğısı ilə güc-
ləndirildiyini deyən akademik İs-
mayıl Hacıyev bölmədə 2015-ci
ildə 1 beynəlxalq elmi simpozium,
19 konfrans və tədbir, 11 iclas, 3
təqdimat mərasimi, 38 elmi seminar
keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd
olunub ki, bölmədə fəaliyyət gös-
tərən Heydər Əliyev lektoriyasında
ümummilli lider Heydər Əliyevin
həyatı və siyasi fəaliyyətinin müx-
təlif istiqamətlərinin öyrənilməsi
diqqətdə saxlanılıb.
    Sonra AMEA Naxçıvan Bölmə-
sinin Rəyasət Heyəti üzvlərinin çı-
xışları olub.
    Yığıncaqda 2015-ci ildə əldə
etdikləri uğurlu nəticələrə görə böl-
mənin iki nəfər əməkdaşına “İlin
alimi” fəxri diplomu verilib.

- Nərgiz İSMAYILOVA 
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İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, H.Aslanov küçəsi, döngə 7, ev 8-də yaşamış Səfərova Bülbül Məhəmməd qızının

adına olan 3483 inventar nömrəli texniki pasport itdiyindən etibarsız sayılır. 

Necə sevinməyim, qürurlanmayım?!
Axı, ən sevincli günümdür mənim.
Dünyaya səs salan doğma Vətənim,
Göylərə ucalan ünümdür mənim.

     Keçilən yollarım hamar olmayıb,
     Dərələr keçmişəm, dağ aşmışam mən.
     Parlaq sabahlara yetişmək üçün,
     Ulu öndərimə inanmışam mən.

O böyük insanın odu, nuruyla,
Ən qatı zülmətlər əriyib burda.
O müdrik insanın xoş əməlilə,
Qırılmış ümidlər göyərib burda.

     Naxçıvanım kərpic-kərpic ucalır,
     Naxçıvanım ilmə-ilmə toxunur.
     Ən dərin qatlarda yatan tarixim,
     Üzə çıxarılır, bir-bir oxunur.

İnsanın qəlbini vəcdə gətirən,
Hər gözəllik sanki girib yarışa.
Burda yaradılan minbir büsata,
Göydən ulduzlar da edir tamaşa.

     Nağıllı qoynunda bir aləm yaşar,
     Xoşbəxtlik bulağı çağlar bu yerdə.
     Gəlsən görüşünə, abad kəndlərim,
     Qarşında çələnglər bağlar bu yerdə.

Necə sevinməyim, qızılı xətlə,
Ən yeni tarixim yazılır bu gün.
Bu yerdə insanlar qəmi, kədəri,
Çıxarıb qəlbindən, atıb büsbütün.

     Şəfəq saçır hər bir kəndim, qəsəbəm,
     Əyninə al-əlvan donunu geyir.
     Yeni tariximi yazan əllərə,
     Xalqım da ürəkdən min alqış deyir.

Rövşən  HÜSEYNOV

    Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının Fizika İnstitutu tərə-
findən həyata keçirilən layihə ilə
bağlı  Naxçıvan Dövlət Universite-
tində təqdimat mərasimi keçirilib.
Tədbirdə İnformasiya-Kommuni-
kasiya Texnologiyaları Mərkəzinin,
Elektron təhsil şöbəsinin, Media
Mərkəzinin əməkdaşları, İnforma-
siya-kommunikasiya texnologiyaları
mühəndisliyi ixtisasının müəllim
və tələbələri iştirak ediblər. 
    Universitetin elmi işlər üzrə pro-
rektoru, fizika üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Mübariz Nuriyev tədbiri giriş
sözü ilə açaraq çağdaş informasiya
əsrində dünyaya inteqrasiya, infor-
masiya-kommunikasiya texnologi-
yalarını hərtərəfli mənimsəmək, on-
lardan tədris prosesində, elmi tədqi-
qatlar zamanı səmərəli istifadə etmək
istiqamətində ali təhsil ocağında gö-
rülən işlərdən danışıb. Qeyd olunub
ki, “Elektron universitet” layihəsinin
həyata keçirilməsi, semestr imta-
hanlarının elektron test üsulu ilə təş-
kili, Cənubi Koreya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Agentliyi (KOICA) ilə
birgə “Naxçıvan Dövlət Universiteti
üçün elektron təhsil şəbəkəsi və rə-
qəmsal multimedia infrastrukturunun
yaradılması” layihəsinin uğurla re-
allaşdırılması, beynəlxalq videokon-
frans və onlayn dərslərin təşkili bu
istiqamətdə görülən işlərdəndir. Ali
məktəbin Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyası Fizika İnstitutunun
Yüksək enerjilər fizikası laboratori-
yası bazasında, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyinin, Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyasının,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yası Fizika İnstitutunun dəstəyi ilə
yaradılan Milli GRİD seqmentinə
qoşulması professor və müəllimlərin,
aspirant və doktorantların, magistr
və bakalavrların səmərəli elmi-təd-
qiqat işi aparmalarına, müxtəlif bey-
nəlxalq layihələrdə iştirak etmələrinə
şərait yaradacaq. Dünyada mövcud
olan digər GRİD şəbəkələrinə qo-
şulmağa imkan verən Milli GRİD
seqmenti Naxçıvan Dövlət Univer-
sitetinin dünyaya inteqrasiya imkan-
larını genişləndirməklə yanaşı, elmi
nəticələrin saxlanması, qorunması
və onlardan səmərəli istifadədə, elmi-
nəzəri və təcrübə mübadiləsində əhə-
miyyətli rol oynayacaq. 
    AMEA  Fizika İnstitutunun Yük-
sək enerjilər fizikası laboratoriyasının
əməkdaşı  Rövşən Həşimov AMEA-
nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru Ovsat Abdinovun
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə yaradılan
Milli GRİD seqmenti haqqında ətraflı
məlumat verib. Qeyd olunub ki,
Azərbaycanın əksər elmi-tədqiqat
institutlarının qoşulması nəzərdə tu-
tulan GRİD resursların mərkəzləş-
dirilmiş idarəsi mümkün olmayan
halda bu resurslardan istifadəni ko-

ordinasiya edən sistemdir. Milli
GRİD seqmentinin qarşısında duran
əsas vəzifə Azərbaycanda informa-
siya hesablama GRİD mühitinin ya-
radılması, elm, sənaye, iqtisadiyyat
və digər sahələrdə onun tətbiqinə
nail olmaqdır. GRİD standart, açıq,
universal protokol və interfeysdən
istifadə edib yüksəkkeyfiyyətli xid-
mət göstərir. Hazırda informasiya
texnologiyaları aləmində informasiya
və hesablama resurslarının qlobal
inteqrasiyasını təmin edə bilən bu
yeni kompüter infrastrukturu geniş
vüsət alıb. GRİD-in məqsədi ərazi
cəhətdən paylanmış yüksək texnoloji
informasiya və hesablama resursla-
rına – ayrı-ayrı kompüterlərə, klas-
terlərə və superkompüter mərkəzlə-
rinə, informasiya anbarlarına, şəbə-
kələrə, elmi instrumentarilərə etibarlı,
uyğun, ucuz və təhlükəsiz girişi
təmin edə bilən standartlaşdırılmış
xidmətlər dəstinin yaradılmasıdır.
GRİD istənilən elmi araşdırmalarda
effektivdir; adi informasiya texno-
logiyalarından istifadə böyük zaman
və resurs tələb etdiyi hallarda GRİD
əvəzedilməzdir. 
    Qeyd edək ki, yaxın zamanlarda
universitetin Fizika-riyaziyyat fa-
kültəsinin nəzdində yaradılmış xüsusi
otaqda müasir kompüter dəsti qu-
raşdırılacaq və Milli GRİD seqmen-
tinə qoşulma işləri tamamlanacaq.
                             Mehriban SULTAN

    Filmin nümayişindən əv-
vəl Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin əmək-
daşı Əli Rzayev çıxış edərək
bildirib ki, muxtar respub-
likada sənədli və televiziya
filmlərinin nümayişi ənənə
halını alıb. Hər il müxtəlif
filmlər tamaşaçılara təqdim olunur,
sanballı yaradıcılıq və ekran əsər-
ləri ictimaiyyətin diqqətinə çatdı-
rılır. Bu tədbirlərin davamı olaraq
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
90 illik yubileyi münasibətilə çə-
kilmiş sənədli film tamaşaçılara
təqdim edilir. “Sübhdən başlanan
həyat” sənədli filmi Naxçıvana
həsr olunan ekran əsərlərindəndir.
33 dəqiqəlik sənədli filmdə Nax-
çıvanın təbiəti, qədim tarixi və
müasir inkişafı, muxtar respubli-
kada  həyata keçirilən sosial-iqti-
sadi islahatlar, insanların həyat
tərzi, vətənpərvərlik duyğuları və
doğma torpağa bağlılıq hisləri,
elmi mühiti, zəngin adət-ənənələri,

ucqar dağ və sərhəd kəndlərinin
timsalında yaşayış məntəqələrinin
inkişafı, insanların fədakarlığı bü-
tün çalarları ilə tamaşaçılara təqdim
olunur.
    Tədbirdə filmin ssenari müəllifi,
Azərbaycan Respublikası Mədə-
niyyət və Turizm Nazirliyinin sektor
müdiri, Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar mədəniyyət işçisi Yusif
Şeyxovun, filmin quruluşçu rejis-
soru, Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar incəsənət xadimi Ayaz
Salayevin çıxışları olub. 
    Sonra “Sübhdən başlanan həyat”
sənədli filmi tamaşaçılara təqdim
edilib.

- Səbuhi HÜSEYNOV

ØßÐÃqapısı

Dünən Bu günNaxçıvan şəhəri

  Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində Azərbaycan Res-
publikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Salnamə” sənədli
filmlər studiyasının istehsalı olan “Sübhdən başlanan həyat”
sənədli filminin təqdimatı olub.


