
  Dünən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Ko-
mitəsində “İnternet və infor-
masiya-kommunikasiya texno-
logiyalarından qeyri-düzgün
istifadənin ailə münasibətlərinə
mənfi təsiri” mövzusunda tədbir
keçirilmişdir.

    Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədr müavini Aytən
Məmmədova açaraq “İnternetdən
və İKT-dən səmərəsiz istifadə ailə
institutumuza xələl gətirir” möv-
zusunda çıxış etmişdir. Qeyd olun-
muşdur ki, sivilizasiyanın inkişaf
səviyyəsindən asılı olaraq, müasir
kompüter və elektron texnologiyalar,
internet, mobil telefonlar istifadə
vasitəsi kimi həyatımıza daxil ol-
muşdur. Lakin təəssüf hissi ilə  qeyd
edək ki, bu qurğulardan istifadə

zamanı bəzən qarışıq in-
formasiya bolluğuna dü-
şən, vaxtdan düzgün isti-
fadə edə bilməyən bir çox
gənc lər və yeniyetmələr
xarakterlərindən, düşdük-
ləri və ya yetişdikləri mü-
hitdən asılı olaraq, gündə -
lik həyatlarında müəyyən
problemlərlə rastlaşır, on-

ların həlli yollarını tapmaqda çətinlik
çəkirlər. Bildirilmişdir ki, bəzən
internet və sosial şəbəkələrdən qey-
ri-düzgün istifadə ailədə münaqi-
şələrin yaranmasına, ailə zorakılı-
ğının meydana gəlməsinə səbəb
olur ki, bu da sonda ailənin parça-
lanması ilə nəticələnir. Bu da, sözsüz
ki, ailə institutumuzu silkələyən
çox böyük problemdir. Azərbay-
canda ənənəvi, mental dəyərlərə
söykənən ailə münasibətlərinə sosial
şəbəkələrin daxil edilməsi ailədaxili
münasibətlərə xələl gətirir. Nəticədə,
ailə daxilində olan dəyərlər dağıl-
mağa başlayır; kiçikdən böyüyə,
böyükdən kiçiyə olan münasibətlər
istiqamətini dəyişir. 
     Vurğulanmışdır ki, ümumiyyətlə,
internetdən istifadə edərkən onun
faydalı tərəflərindən yararlanmaq
məqsədəuyğundur. İnternet nəhəng
bir kitabxanadır: bütün mövzularda
araşdırma edə bilər, qaynaqlar, ki-

tablar, məqalələr tapa bilərsiniz. İn-
ternet həm də bir media vasitəsidir.
Qəzetlər, jurnallar, xəbər saytları,
son dəqiqə xəbərləri əlinizin altın-
dadır. İnternet virtual bir dövlətdir.
Dövlət saytları üzərindən bir çox
rəsmi əməliyyat artıq internet üzə-
rindən reallaşdırılmaqdadır. İnternet
xalqımıza məxsus dəyərlərin dün-
yaya daşınması və təbliği üçün də
mühüm vasitədir. Məlumdur ki,
gənclik yeniliyə, öyrənməyə me-
yillidir. Yaşlı nəsil bundan qürur
duyur, övladlarının uğurlarına se-
vinir. Amma bu bir reallıqdır ki,
bəzən gənclərin həyatına daxil olan
yenilik onların həm özləri, həm ai-
lələri, həm də bütövlükdə, cəmiy-
yətimiz üçün narahatlıq doğuran
problemlərlə üzləşməsinə səbəb
olur.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyinin əmək-
daşı Fərid Hacıyev “Ailədə internet
və İKT-dən təhlükəsiz istifadə im-
kanları” və Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun müəllimi Çapay Quliyev
“İnternetin ailə münasibətlərində
yaratdığı psixoloji çətinliklər” möv-
zularında çıxışlar etmişlər.  
    Sonda tədbir iştirakçılarına mü-
vafiq mövzuda hazırlanmış broşürlər
paylanılmışdır.

İnternet və İKT-dən qeyri-düzgün istifadənin ailə
münasibətlərinə mənfi təsiri müzakirə edilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura

Komitəsinin verdiyi məlumata görə,
2014-cü ildə də bir sıra təhsil müəs-
sisələri üçün mövcud binaların ye-
nidən qurulması və ya yeni binaların
tikintisi davam etdiriləcək. 
    Bu il Babək rayonunun Nehrəm
kəndində 738, Naxçıvan şəhərinin
Qaraçuq kəndində 630, Şərur rayo-
nunun Püsyan kəndində 630, Culfa
rayonunun Bənəniyar kəndində 612,

Kəngərli rayonunun Qarabağlar kən-
dində 468, Şərur rayonundakı Kür-

kənddə 216, Dizə kəndində 198,
Axura kəndində 198, Şahbuz rayo-
nunun Nursu kəndində 192 şagird
yerlik məktəb binalarının yenidən
qurulması, Ordubad şəhərində 774
şagird yerlik 1 nömrəli, Şahbuz şə-
hərində 234 şagird yerlik 2 nömrəli,
Babək rayonunun Naxışnərgiz kən-
dində 234 şagird yerlik məktəb bina-
larının tikintisi nəzərdə tutulub.

Cari ildə müasir məktəb 
binalarının sayı daha da artacaq

    Naxçıvan Dövlət Film Fondunda
muxtar respublika Vergilər Nazirliyi
tərəfindən nağdsız hesablaşmalarla
bağlı maarifləndirici tədbir keçirilib. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
ona tabeli müəssisə və təşkilatların
nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbiri
giriş sözü ilə muxtar respublika Ver-
gilər  Nazirliyinin əməkdaşı Mirhü-
seyn Seyidov açaraq bildirib ki,
nağdsız ödəniş pul nişanlarından is-
tifadə etmədən pul vəsaitlərinin bir
bank hesabından digər bank hesabına
köçürülməsi vasitəsilə həyata keçi-
rilən hesablaşmadır. Nağdsız ödə-
nişlər vəsaitlərin dövriyyəsinin sü-
rətləndirilməsində, nağd pulların
çapı, daşınması, saxlanması və tə-
sərrüfat əməliyyatları xərclərinin
azalmasında, nəticədə isə iqtisadiy-
yatın inkişafında əhəmiyyətli rol oy-
nayır. Hazırda dünyanın aparıcı ölkə -
lərində insanlar ödənişləri, əsasən,
plastik kartlar vasitəsilə həyata ke-
çirirlər. Azərbaycanda, eləcə də mux-
tar respublikada bu istiqamətdə müs-
bət tendensiya müşahidə edilmək-
dədir və plastik kartların istifadəçiləri
durmadan artır. 
    Qeyd edilib ki, plastik kartlar və
ya ödəmə kartları vəsait ödənilməsində
istifadə edilən müasir texniki vasitədir.
Plastik kartın əsas üstünlükləri müştəri
üçün istifadə rahatlığı, pulların itiril-
məsi riskinin azalması, avtomatik
konvertasiya və maliyyə cəlbediciliyi,
faizlərin ödənilməsi, hesabın uzaqdan
idarə edilməsidir. Eyni zamanda plas-
tik kart, sahibinə fərqli ödənişlərin
eyni vaxtda evdən və ya iş yerindən
ayrılmadan yerinə yetirilməsi, vergi

və rüsumların, kommunal xərclərin
internet vasitəsilə ödənilməsi, mal və
xidmətlə rin internet vasitəsilə alışı
imkanı verir.

    Tədbirdə çıxış edən  Vergilər Na-
zirliyinin əməkdaşı Rəşad Əliyev bil-
dirib ki, ödəniş kartı ilə ticarət mər-
kəzlərində, mağazalarda, iaşə obyekt-
lərində aparılan ödənişlər elektron
ödəniş aləti olan POS-terminal vasi-
təsilə həyata keçirilir. POS-terminal
kart vasitəsilə malların, iş və xid-
mətlərin dəyərinin ödənilməsi, valyuta
mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması
üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqdır.
POS-terminal həm ödəniş kartı sa-
hibləri, həm də biznes subyektləri
üçün çox faydalıdır. POS-terminal
üzrə əməliyyatlar həyata keçirilərkən,
bir qayda olaraq, iki nüsxədə qəbz
çap olunur. İmzalanmış qəbzin bir
nüsxəsi təsərrüfat subyektində qalır,
digəri isə kart sahibinə verilir. Bu
qəbzin alınması malın dəyişdirilməsi,
geri qaytarılması və istehlakçıların
hüquqlarının müdafiəsi baxımından
zəruridir. Bu gün muxtar respublikada
idarə, müəssisə və təşkilatlara ödənilən
rüsumların, kommunal haqların və
ticarət obyektlərində aparılan əmə-
liyyatlara görə ödənişlərin POS-ter-
minal və internet vasitəsilə ödənilməsi
reallığa çevrilib. 
    Sonra vergi əməkdaşları tərəfindən
tədbir iştirakçılarına plastik kartların
növləri, ticarət, xidmət obyektlərində
POS-terminaldan istifadə qaydaları,
internet üzərindən kommunal xərclərin
ödənilməsi ilə bağlı onlayn rejimdə
məlumat verilib, nağdsız ödənişlərin
üstünlüklərindən bəhs edən reklam
çarxı nümayiş etdirilib.

Nağdsız ödənişlərin üstünlükləri 
təbliğ olunur

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 18-də ölkəmizə səfərə gəlmiş

Monako Knyazı II Albert ilə görüşmüşdür.

Azərbaycana ilk dəfə səfər etdiyini vurğulayan Monako Knyazı II Albert Prezident İlham

Əliyev ilə müxtəlif vaxtlarda keçirdiyi görüşlərini məmnunluqla xatırladı. 2015-ci ildə ölkəmizdə

keçiriləcək ilk Avropa Oyunlarının önəmini qeyd edən Monako Knyazı bu böyük idman

tədbirinin uğurla təşkil olunacağına əminliyini ifadə etdi.

Dövlətimizin başçısı Monako Knyazı II Albertin ölkəmizə səfərinin Azərbaycan ilə yaxından

tanış olmaq üçün yaxşı fürsət yaratdığını dedi. 2015-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək ilk

Avropa Oyunlarına toxunan Prezident İlham Əliyev az vaxt qalmasına baxmayaraq, bu idman

tədbirinə hazırlıq proseslərinin uğurla həyata keçirildiyini vurğuladı.

Görüşdə Azərbaycan ilə Monako arasında ikitərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə inkişaf

etdirilməsinə dair məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Rəsmi xronika

    Dünən AMEA Naxçıvan Böl-

məsində böyük Azərbaycan ədibi,

filosof-alim, XX əsr Azərbaycan-

türk ictimai fikrinin ən görkəmli

nümayəndələrindən biri, Azərbay-

can mətbuatının inkişafında müs-

təsna xidmətləri olmuş Əli bəy

Hüseynzadənin 150 illik yubileyi

ilə əlaqədar elmi konfrans keçirilib. 

    Konfransı giriş sözü ilə açan
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri,
akademik İsmayıl Hacıyev bildirib
ki, 2014-cü il yanvar ayının 21-də
Ə.Hüseynzadənin 150 illik yubi-
leyinin keçirilməsi haqqında Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev Sərəncam im-
zalayıb. Qeyd edilib ki, bu sərən-
cam türk xalqlarının mədəni in-
teqrasiyasının məfkurə kimi tə-
şəkkül tapmasında mühüm rol oy-
nayan, müasir cəmiyyət qurucu-

luğunda demokratik prinsiplərin
ənənəvi dəyərlər zəminində bər-
qərar olmasının vacibliyini irəli
sürən və müstəqil milli dövlətçiliyin
nəzəri əsaslarının işlənib hazırlan-
masında yaxından iştirak edən,
eləcə də çoxşaxəli fəaliyyəti bo-
yunca yaratdığı zəngin fəlsəfi-pub-
lisistik, ədəbi-elmi irsi sayəsində
Azərbaycan maarifçiliyi tarixinə
qiymətli töhfələr verən Əli bəy
Hüseynzadənin Azərbaycan tari-
xindəki yerinə və roluna verilən
ən böyük qiymətdir. Təsadüfi de-
yildir ki, bu gün Azərbaycan Res-
publikasının dövlət bayrağında ək-
sini tapan türkləşmək, müasirləş-
mək və islamlaşmaq ideyaları məhz
Əli bəy Hüseynzadə tərəfindən
irəli sürülmüşdür. 
    Konfransda AMEA Naxçıvan
Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədə-

biyyat İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz
Quliyev “Əli bəy Hüseynzadənin
həyat və yaradıcılığı”, həmin ins-
titutun Onomastika şöbəsinin mü-
diri, filologiya elmləri doktoru Adil
Bağırov “Əli bəy Hüseynzadə və
XX əsrin əvvəllərində dilçilik mə-
sələləri”, Ədəbiyyatşünaslıq şöbə-
sinin müdiri, filologiya elmləri
doktoru Fərman Xəlilov “Əli bəy
Hüseynzadənin fikir dünyası”, ins-
titutun elmi katibi, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru Ramiz Qasımov
“Azərbaycan ictimai fikir tarixində
iki məktəb, iki şəxsiyyət: Əli bəy
Hüseynzadə və Cəlil Məmməd-
quluzadə” mövzularında çıxışlar
ediblər. 
    Konfransa AMEA Naxçıvan
Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl
Hacıyev yekun vurub. 

“Əli bəy Hüseynzadə – 150” adlı elmi konfrans keçirilib 
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    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında ekoloji tarazlığın qorunması
aktual məsələlərdən biridir. Buna
görə də ətraf mühitin mühafizəsi,
əlverişli ekoloji mühitin yaradılması
muxtar respublikada ümumxalq işinə
çevrilmişdir. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ekologiya və Təbii Sər-
vətlər Nazirliyindən verilən məlu-
mata görə, ötən il muxtar respubli-
kanın turizm-rekreasiya əhəmiyyətli

yol kənarlarında, çayların, sututar-
ların ətrafında, meşə fondu torpaq-
larında olmaqla, ümumilikdə, 531
hektar sahədə yaşıllaşdırma tədbirləri
həyata keçirilmişdir. O cümlədən
257,6 hektar sahədə meşəbərpa təd-
birləri aparılmış, 273,4 hektar sahədə
yeni meşə massivləri, meyvə bağları

və qoruyucu yaşıllıq zolaqları sa-
lınmışdır. Yaşıllaşdırma tədbirlərində
415 min 914 ədəd olmaqla, 63 min
245 ədəd meşə tingi, 282 min 235
ədəd meyvə tingi, 23 min 407 ədəd
həmişəyaşıl ağac, 46 min 217 ədəd
gül və bəzək kolları əkilmişdir. Na-
zirlik tərəfindən tabeli idarə və müəs-

sisələrlə birlikdə 153,2 hektar sahədə
meşəsalma, 179 hektar sahədə ting
və toxumla meşəbərpa tədbirləri hə-
yata keçirilmişdir. Meyvəçiliyin və
tərəvəzçiliyin inkişaf etdirilməsi
üçün müvafiq dövlət proqramına
uyğun olaraq, ötən il ərzində muxtar
respublika ərazisində 203,8 hektar

sahədə meyvə bağları salınmışdır.
    Hazırda yaz əkini üçün hazır-
lıqlara başlanılmışdır. Cari ildə
muxtar respublika ərazisində 300
hektarı meyvə ağacları olmaqla,
500 hektar ərazidə meyvə bağlarının
salınması, meşəbərpa işlərinin hə-
yata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş-
dur. Bu məqsədlə 300 mindən çox
ting hazırlanmışdır. 

Xəbərlər şöbəsi

Bu il 500 hektar ərazidə yaşıllaşdırma tədbirlərinin
aparılması nəzərdə tutulub
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    Naxçıvan şəhərindəki 15 nömrəli
tam orta məktəbdə “Muxtariyyət
ili” ilə əlaqədar  “Naxçıvanın  mux-
tariyyəti tarixi nailiyyətdir” möv-
zusunda tədbir keçirilib. Tədbiri
giriş sözü ilə məktəbin direktoru
Məhəmmədəli Rüstəmov açıb. Sonra
mövzu ilə bağlı məktəbin tarix müəl-
limi Süsən Cabbarova çıxış edib.
     Vurğulanıb ki, sovet rəhbərliyi
tərəfindən qədim Azərbaycan torpağı
olan Zəngəzurun Ermənistana veril-
məsi nəticəsində Naxçıvan Azərbay-
canın əsas ərazisindən ayrı düşüb.
Qədim diyarın muxtariyyət statusu

məsələsində görkəmli diplomat Beh-
bud ağa Şahtaxtinskinin prinsipial
mövqeyi, məsələ ilə bağlı Moskvada
apardığı danışıqlar, 1921-ci il martın
1-də V.İ.Leninə göndərdiyi məktub,
nəhayət, Rusiyanın Naxçıvan məsə-
ləsinə münasibətini müsbət istiqa-
mətdə dəyişməsinə səbəb olub. Nə-
ticədə, Naxçıvanın muxtariyyət sta-
tusu RSFSR ilə Türkiyə arasında im-
zalanan Moskva müqaviləsində təsbit
edilib. Elə həmin il oktyabrın 13-də
RSFSR ilə Azərbaycan SSR, Ermə-
nistan SSR, Gürcüstan SSR və Tür-

kiyə arasında imzalanmış Qars mü-
qaviləsinə əsasən, Naxçıvanın ərazisi,
sərhədləri daha da dəqiqləşdirilib.
    “Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in
tərkibində muxtar respublika hüqu-
qunun qanuni yolla təsbit edilməsi
1924-cü ilin fevralınadək ləngidildi”,
– deyən Süsən Cabbarova  bildirib
ki, həmin il fevralın 9-da Azərbaycan
SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin
dekretinə əsasən, Naxçıvan muxtar
ölkəsi Azərbaycan SSR tərkibində
muxtar respublikaya çevrilib. 
     Sonra məktəbin tarix müəllimi Fə-

ridə Mərdanova “Müstəqillik illərində
Naxçıvan” mövzusunda danışaraq
bildirib ki, Naxçıvanın muxtariyyət
statusu ötən əsrin 90-cı illərində,
Azərbaycanın müstəqillik uğrunda
apardığı mübarizə dövründə mühüm
amil olub. Bu status ulu öndər Heydər
Əliyevin 1990-1993-cü illərdəki siyasi
fəaliyyəti dövründə Naxçıvanın su-
veren hüquqlarının təmin edilməsi
uğrunda gedən mübarizədə xüsusi
əhəmiyyət kəsb edib. Qeyd edilib ki,
dünya şöhrətli siyasətçi, görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyev 1991-

1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri iş-
ləyərkən blokada şəraitində olan Nax-
çıvanı erməni hücumlarından, işğaldan
qoruyub, muxtar respublikada sosi-
al-iqtisadi və mədəni quruculuq sa-
həsində geniş, çoxşaxəli tədbirlər hə-
yata keçirib. Ulu öndər Heydər Əliyev
xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə
Azərbaycan rəhbərliyinə qayıtdıqdan
sonra muxtar respublika yeni yüksəliş
yoluna qədəm qoyub.
    Sonda elektron lövhədə sənədli
film nümayiş olunub.

Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvanın  muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir

              

     Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin sərəncamları ilə AMEA Ar-
xeologiya və Etnoqrafiya İnstitutuna əlavə və-
saitlər ayrılması nəticəsində bütün Azərbaycanda,
o cümələdən Naxçıvan Muxtar Respublikasında
aparılan arxeoloji tədqiqatlar geniş miqyas al-
mışdır. Artıq bir neçə ildir ki, Naxçıvanda yerli
tədqiqatçıların iştirakı ilə 10-a yaxın arxeoloji
ekspedisiya, o cümlədən ABŞ və Fransa ar-
xeoloqlarının iştirakı ilə iki beynəlxalq ekspe-
disiya tədqiqatlar aparır. Ali Məclis Sədrinin
dəstəyi ilə 2013-cü ildən isə AMEA Naxçıvan
Bölməsinin arxeoloji ekspedisiyası fəaliyyətə
başlamışdır. Aparılan son tədqiqatlar sübut et-
mişdir ki, Naxçıvanda insanlar ən qədim za-
manlardan – Ovçular təpəsində 500-300 min
il, Qazma mağarasında 120 min il bundan
əvvəl yaşamış, bura ilkin şəhər mədəniyyətinin
yarandığı ərazilərdən biri olmuş, əsası bir
yaşayış məskəni kimi daha əvvəllər qoyulmuş
Naxçıvan 5000 il bundan əvvəl şəhər kimi
formalaşmağa başlamışdır. Yüksək inkişaf yolu
keçən Naxçıvan “Eneolit mədəniyyəti”nin,
“Kür-Araz mədəniyyəti”nin və “Boyalı qablar
mədəniy yəti”nin yarandığı mərkəzə çevrilmişdir.
Naxçıvanın orta əsrlər, yeni və ən yeni dövr
tarixinə dair də geniş tədqiqatlar aparılmış,
uğurlu nəticələr əldə olunmuşdur. 
    Tariximizin müxtəlif problemləri ilə əla-
qədar Naxçıvan şəhərində keçirilən respublika
və beynəlxalq miqyaslı yığıncaqlarda Naxçıvan
tarixi ilə əlaqədar çoxlu sayda məruzələr din-
lənilərək müzakirə olunmuş, əldə olunan  nə-
ticələr təhlil edilmiş, bundan sonra qarşıda
duran vəzifələr müəyyənləşdirilmiş, həmin
elmi məclislərin materialları ayrıca kitab şək-
lində nəşr olunmuşdur. 
    Ancaq bütün bu əsərlər Azərbaycan tarixinin
tərkib hissəsi kimi Naxçıvan tarixinin ayrı-
ayrı problemlərinə həsr olunmuşlar və bü-
tövlükdə, bölgə tarixi haqqında ümumi təsəvvür
yarada bilmirlər. Təəssüflə qeyd etmək istərdik
ki, indiyədək Naxçıvan tarixinin bütün dövr-
lərini və problemlərini özündə əks etdirən
akademik nəşr işıq üzü görməmişdir. Naxçıvan
tarixi ilə əlaqədar aparılan bütün  tədqiqatların
sistemləşdirilməsi və onun obyektiv şəkildə
xalqa, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması
üçün sanballı ümumiləşdirici əsərin yaradıl-
masına böyük ehtiyac var idi. 
     Məhz bütün bunları, xüsusilə muxtar res-
publikada yaradılan zəngin elmi-tədqiqat ba-
zasının və kadr potensialının belə bir əsərin
hazırlanmasına və nəşrinə imkan verməsini
nəzərə alaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov 6
avqust 2012-ci ildə “Naxçıvan tarixi” çoxcild-
liyinin hazırlanması və nəşr olunması barədə”
Sərəncam imzalamışdır. Çox mühüm dövlət
sənədi olan sərəncamda 2012-2015-ci illərdə
“Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin hazırlanması
və nəşr edilməsi nəzərdə tutulmuş, bu işin
həyata keçirilməsi AMEA Naxçıvan Bölməsi
və Naxçıvan Dövlət Universitetinə tapşırılmışdır.
Sərəncamın imzalanması ilə Naxçıvan tarixinin
öyrənilməsi istiqamətində yeni, məsul bir mər-
hələnin başlanmasına start verilmişdir. Sərən-
camın kütləvi informasiya vasitələrində elan
olunmasından və dərcindən sonra AMEA Nax-
çıvan Bölməsində çoxcildliyin hazırlanması ilə

əlaqədar tədbir keçirilmiş, qarşıda duran vəzifələr
müzakirə olunmuşdur. İlk növbədə, çoxcildliyin
planı hazırlanmış, redaksiya heyəti və müəlliflər
qrupu təsdiq edilmiş, hər cildin əhatə etdiyi
dövr,  hər kəsin işləyəcəyi fəsil və ya yarımfəsillər
müəyyənləşdirilmişdir.
     “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin hazırlanması
və nəşri ilə əlaqədar 15 yanvar 2013-cü ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində
müşavirə keçirilmiş, müşavirədə qarşıda duran
vəzifələr müəyyən edilmiş, konkret tapşırıqlar
verilmişdir. Müşavirədə diqqəti Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında aparılan tarixi tədqiqatlar
nəticəsində əldə olunan uğurlara yönəldərək
“Naxçıvan tarixinin müxtəlif dövrlərinə və
problemlərinə dair xeyli sayda elmi-tədqiqat
materiallarının nəşr olunması və keçirilmiş ar-
xeoloji ekspedisiyalar nəticəsində yeni mate-
rialların əldə edilməsi “Naxçıvan tarixi” çox-
cildliyinin hazırlanması üçün əsas yaratmışdır”
fikrini söyləyən Ali Məclisin Sədri vurğulamışdır
ki, “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyində yalnız eti-
barlı mənbələr və öz elmi təsdiqini tapmış nə-
ticələrə istinad olunmalıdır.
    Ali Məclisdə keçirilən müşavirədən sonra
çoxcildliyin hazırlanması işi daha sistemli
şəkil almış, aparılan işlər gücləndirilmişdir.
Müəlliflər heyəti kitabı ilkin variantda hazır-
layaraq müzakirə üçün təqdim etmişlər. Bu-
nunla əlaqədar bölmədə müəlliflərin iştirakı
ilə yığıncaqlar keçirilmiş, fəsillər ayrı-ayrılıqda
təhlil edilmiş, çatışmazlıqlar qeyd olunmuş,
cildin səviyyəsini yüksəldəcək təkliflər ve-
rilmişdir. Nəhayət, “Naxçıvan tarixi”nin
I cildi hazırlanaraq 2013-cü ilin sonunda
Əcəmi nəşriyyatında yüksək poliqrafik sə-
viyyədə 2000 tirajla nəşr olunmuşdur. 
    Giriş, müəlliflər haqqında məlumat, Nax-
çıvanın təbii-coğrafi şəraitinin izahı, 7 fəsil
və əlavələrdən ibarət olan, ən qədim zaman-
lardan XVIII əsrin ortalarınadək, başqa sözlə
desək, xanlıqlar dövrünədək zaman çərçivəsini
əhatə edən kitabın əvvəlində “Naxçıvan tarixi”
çoxcildliyinin hazırlanması və nəşr olunması
barədə” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin Sərəncamı verilmişdir.
    Girişdə Naxçıvanın ən qədim zamanlardan
xanlıqlar dövrünə qədər olan tarixi ilə əlaqədar
indiyədək görülən işlərdən bəhs edilir, ayrı-
ayrı tədqiqatçıların bu sahədə xidmətləri qeyd
olunur, həmçinin müstəqillik dövründə Nax-
çıvanda aparılan tədqiqatlar şərh edilir və ki-
tabın hər fəslində bəhs olunacaq məsələlər
qısa şəkildə təhlil edilir. 
    Kitabın əvvəlində Naxçıvanın təbii-coğrafi
şəraiti haqqında geniş məlumat verilir və qeyd
edilir ki, müxtəlif landşaft kompleksləri və
iqlim tiplərinə, zəngin təbii sərvətlərə malik
olan qədim Naxçıvanın tarixinin formalaş-
masında coğrafi amillər mühüm rol oynamışdır. 
    Kitabın ilk fəsli Naxçıvanın qədim dövr ta-
rixinə həsr olunmuşdur. Burada, ilk növbədə,
fəslin mənbəşünaslıq bazası (arxeoloji, yazılı,
etnoqrafik mənbələr) təhlil edilmiş, ərazinin
Daş dövründən başlayaraq Son Tunc, Erkən
Dəmir dövrlərinə qədər olan tarixindən bəhs

olunmuşdur. Fəsildə bölgənin XIX əsrin 70-ci
illərindən başlanan və indiyədək davam edən
arxeoloji tədqiqinə, xüsusilə Gəmiqaya təsvir-
lərinə, qədim duz mədənlərinə, ilkin şəhər mə-
dəniyyətinin yaranmasına geniş yer ayrılmışdır.
Elmin son nailiyyətlərinə əsaslanaraq Naxçıvanda
ilkin şəhər mədəniyyətinin 5000 il bundan əvvəl
yaranması, Naxçıvan şəhərinin isə bu sahədə
ilk mərkəz olduğu fikri vurğulanmışdır.
    II fəsildə e.ə. IX – b.e. II əsrlər dövründən
bəhs olunmuşdur. Arxeoloji tədqiqatlar nəti-
cəsində sübuta yetirilmişdir ki, Dəmir dövründə
Naxçıvan güclü müdafiə sisteminə malik ol-
muşdur. Burada diqqəti çəkən əsas məsələlərdən
biri indiyədək elmə ancaq müdafiə qalası kimi
məlum olan Oğlanqalanın e.ə. I minilliyin
əvvəllərində şəhər dövlətin mərkəzi olmasından,
bu dövlətin urartulara qarşı mübarizəsindən
bəhs olunmasıdır. Fəsildə qeyd olunur ki, Oğ-
lanqala, bütövlükdə, Naxçıvan ərazisi heç bir
vaxt Urartunun tabeliyinə düşmə miş, ərazi
e.ə. IV – b.e. III əsrlərində mövcud olan Atro-
patenanın tərkibində olmuşdur.
    III fəsil “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi”
tarixinə həsr olunmuşdur. E.ə. VI – b.e. I
min illiklərini əhatə edən bu mövzu ilə əlaqədar
indiyədək sistemli tədqiqat aparılmamışdır.
Fəsildə as, naxər, türükkü, kuti, lulubi, kas,
su, subər, tal, koman, tur, pal, tus və sair
tayfalar, onların yayıldığı ərazilər, Azərbaycan
xalqının formalaşmasında bu tayfaların rolu
nəzərdən keçirilir və qeyd olunur ki, prototürk
inanc və tayfa adlarını özündə yaşadan bu qə-
dim torpaq 8 minillik bir tarixi dövrdə pro-
toazərbaycanlıların ana yurdu olmuşdur. Fəsildə
həmçinin Naxçıvan sözünün mənşəyi nəzərdən
keçirilir, bu haqda mövcud olan fikirlər təhlil
olunur və toponimin Nuh Peyğəmbərin adı
ilə əlaqədar yarandığı əsaslandırılır. 
    Təxminən 700 illik bir dövrü əhatə edən
və “Naxçıvan erkən orta əsrlər dövründə” ad-
lanan IV fəsildə Naxçıvanda feodal münasi-
bətlərinin yaranması, türk tayfalarından hun-
ların, xəzərlərin, kəngərlərin, bulqarların, pe-
çeneqlərin və sair buraya yeni axınlarından
və ərazidə məskunlaşmalarından, islamaqədərki
dövrdə Naxçıvan və çevrəsində etnik-mədəni
münasibətlərindən bəhs olunur. Həmçinin fə-
sildə ərəblərin bu ərazini tutmasından, əhalinin
islamlaşdırılmasından, xilafət dövründə Nax-
çıvanın idarə sistemindən, şəhərlərdən, sənətkar -
lıq və ticarətdən, həmçinin ərəblər dövründə
Naxçıvanın mühüm inzibati mərkəz olmasın-
dan, epiqrafik abidələrdən bəhs olunur. Ərazidə
indiyədək qalan toponimlər (Babək qalası,
Babəki kəndi, Babəki qəbiristanlığı və sair)
əsasında bölgənin Xürrəmilər hərəkatının mər-
kəzlərindən olması fikri əsaslandırılır. 
    Kitabın “Naxçıvan X-XIII əsrin I rübündə”

adlanan V fəslində xilafətin parçalanması ilə
əlaqədar yaranan Azərbaycan feodal dövlətləri,
Naxçıvanın Sacilər, Salarilər və Rəvvadilər
dövlətinin tərkibində olmasından söhbət açılır.
Fəsildə həmçinin Rəvvadilər dövlətinin tər-
kibində olarkən ondan yarımasılı vəziyyətdə
olan və 80 ilə yaxın yaşayan Naxçıvanşahlıq
adlı kiçik feodal dövlət qurumundan bəhs
olunmuşdur. Fəsildə maraqlı məsələlərdən
biri Səlcuq türklərinin bu əraziləri tutması,
bölgənin 1136-1225-ci illərdə mövcud olan
və paytaxtı bir müddət Naxçıvan şəhəri olan
Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin tərkibində
olmasından bəhs edilməsidir. Sənətkarlıq, ti-
carət və şəhərlərdən bəhs olunan fəsildə həm-
çinin adıçəkilən dövrdə iqtisadi həyat və mə-
dəniyyət haqqında məlumat verilir, Azərbaycan

memarlığının şah əsərləri olan Naxçıvan me-
marlıq abidələrindən, onların təsir dairəsindən
bəhs olunur. 
     Kitabın VI fəsli Naxçıvanın XIII-XV əsrlər
tarixinə həsr olunmuşdur. Burada Azərbaycan
Atabəyləri dövlətinin son dövrlərindən, Xa-
rəzmşah Cəlaləddinin Naxçıvanı ələ keçirmə-
sindən, monqol hücumlarından, hücumların
nəticələrindən, 1258-ci ildə Hülakülər dövlətinin
yaranması ilə Naxçıvanın bu dövlətin tərkibinə
daxil olmasından, “Naxçıvan tüməni” inziba-
ti-ərazi vahidinin yaradılmasından bəhs edilir.
Naxçıvan bölgəsinin Çobanilər və Cəlairilərin
hakimiyyəti dövründəki vəziyyətindən söhbət
açılan fəsildə həmçinin Əmir Teymurun və
Toxtamış xanın Azərbaycana, o cümlədən Nax-
çıvana hücumlarından, Əlincəqalanın Teymur
qoşunlarına qarşı müqavimətindən, Naxçıvanda
fəaliyyət göstərən sufiliklə bağlı mərkəzlərdən,
Hürufilik təlimi və onun Azərbaycanda – Nax-
çıvanda yayılmasından söhbət açılır. Fəsildə
eyni zamanda XV əsrdə – Qaraqoyunlular,
sonra isə Ağqoyunlular dövlətinin tərkibində
olan Naxçıvanın vəziyyəti, ictimai-iqtisadi
həyatı təhlil edilir. Burada mədəniyyətə (maarif,
elm, ədəbiyyat, epiqrafik abidələr, memarlıq
və sair) də ayrıca yer ayrılmışdır. 
    Kitabın Naxçıvanın Səfəvilər dövrü tarixinə
həsr edilmiş VII fəslində qeyd olunur ki,
Naxçıvan ərazisi Səfəvilər dövləti yarandığı
andan onun tərkibində olmuş və çox böyük
tarixi yol keçmişdir. Fəsildə diyarın siyasi
tarixindən, onun müharibələr meydanına çev-
rilməsindən, böyük dağıntılara məruz qalaraq,
xüsusilə “Böyük sürgün” zamanı güclü zərər
çəkməsindən, buna baxmayaraq müharibə-
lərarası fasilələr zamanı iqtisadi cəhətdən
müəyyən dərəcədə inkişaf etməsindən, kənd
təsərrüfatının, sənətkarlığın, ticarətin vəziy-
yətindən, şəhərlərdən (Naxçıvan, Culfa, Azad,
Ordubad, Əylis və sair), aparılan quruculuq
işlərindən bəhs olunmuşdur. Fəslin sonunda
Səfəvilər dövlətinin süqutu ilə əlaqədar Nax-
çıvanın Əfşarlar dövlətinin tərkibinə keçdiyi
bildirilir. Burada həmçinin bəhs olunan dövrdə
Naxçıvanda mədəniyyət, onun müxtəlif sa-
hələri və epiqrafik abidələr haqqında məlumat
verilmişdir. 
    Kitabın sonunda tarixi-siyasi xronologiya
və fəsillər üzrə istifadə olunmuş mənbə və
ədəbiyyatların, bundan sonra bəhs olunan
dövrə aid ümumi ədəbiyyatın siyahısı veril-
mişdir. Kitabın axırında verilən əlavələr, o
cümlədən Naxçıvan tarixinin müxtəlif dövr-
lərinə aid rəngli xəritələr, arxeoloji maddi-
mədəniyyət nümunələrinin, memarlıq, epiqrafik
və sair abidələrin fotoşəkilləri, qrafik təsvirləri,
görkəmli şəxsiyyətlərin rəsmləri onun dəyərini
daha da artırır. 

Naxçıvan tarixinə dair ilk ümumiləşdirici əsər

Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən, xüsusilə 1996-cı ildə keçirilən “Uluslararası
qaynaqlarda Naxçıvan” Beynəlxalq Simpoziumundan sonra Naxçıvan tarixinin

öyrənilməsi sistemli xarakter almış, müstəqilliyin verdiyi imkanlardan istifadə edərək
Naxçıvan tarixinin müxtəlif dövr və problemlərinə dair  geniş tədqiqat işləri aparılmışdır.
Yüksək dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuş naxçıvanlı alimlər bölgə tarixinin tədqiqi ilə
əlaqədar müəyyən uğurlar qazanmışlar. Bu işdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin imzaladığı sərəncamlar istiqamətverici dövlət sənədləri kimi çox mühüm əhəmiyyət
kəsb etmişdir. Alimlərimiz tərəfindən Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsi ətraflı tədqiq
olunmuş, bununla əlaqədar çoxlu kitablar, monoqrafiyalar, məqalələr yazılmış, muxtar
respublika ərazisindəki tarix-mədəniyyət abidələri pasportlaşdırılmış, bu abidələr əsasında
Azərbaycan və ingilis dillərində “Naxçıvan Abidələri Ensiklopediyası” hazırlanmış, Naxçıvan
bölgəsinin tarixi coğrafiyasını, qədim zamanlardan Azərbaycan ərazisi olduğunu aydın
şəkildə əks etdirən “Naxçıvan tarixi atlası”, Azərbaycan və ingilis dillərində “Naxçıvan:
tarixi və abidələri” və sair sanballı nəşrlər elmi ictimaiyyətin ixtiyarına verilmişdir.
Naxçıvanın tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası, epiqrafikası, numizmatikası və sair ilə
əlaqədar elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru dissertasiyaları müdafiə olunmuş, çoxlu sayda
monoqrafiyalar, kitablar və məqalələr nəşr etdirilmişdir.

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun dəstəyi ilə
Əcəmi Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində yüksək poliqrafik şəkildə nəşr olunan, Naxçıvan
bölgəsinin tarixinə dair ilk ümumiləşdirici əsər – akademik nəşr olan bu kitab muxtar
respublika rəhbərinin Azərbaycan tarixşünaslıq elminə çox dəyərli bir töhfəsidir.  

Fəxrəddin SƏFƏRLİ
AMEA Naxçıvan  Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya 

İnstitutunun direktoru, professor
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    Meyvə və tərəvəz məhsulu
çox qədimdən insanların əsas
qida mənbəyidir. Buna səbəb
meyvə və tərəvəzlərin tərkibində
insan orqanizminin normal fi-
zioloji durumunu təmin edən
sulu karbonların, üzvi turşuların,
zülalların, fermentlərin, mineral
duzların, müxtəlif vitaminlərin
olmasıdır. Muxtar respublikamı-
zın  aqrar sеktorunda aqrar si-
yasətin ümumi stratеgiyası – ər-
zaq təhlükəsizliyi  xüsusi diqqət
və qayğı göstərilən sahələrdəndir
və əhalinin ərzaq sarıdan təhlü-
kəsizliyinin təmin olunmasında
meyvə-tərəvəzçiliyin böyük əhə-
miyyəti vardır. 
    Məlum olduğu kimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin Sərəncamı ilə “2012-
2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında meyvəçiliyin və
tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı” təsdiq edilib. Dövlət
proqramının başlıca məqsədi bazar
iqtisadiyyatı şəraitində muxtar
respublikada meyvə və tərəvəz
istehsalının inkişaf еtdirilməsin-
dən, yüksək istеhlak хüsusiyyət-
lərinə malik mеyvə bağlarının
əkilməsindən, onların ixtisaslaş-
dırılmasından, yerli şəraitə uyğun
unudulmaqda olan məhsuldar
sortların bərpasından, müasir stan-
dartlara cavab vеrən tехnologi-
yalar əsasında yеni mеyvə və tə-
rəvəz еmalı müəssisələrinin ya-
radılmasından ibarətdir. Dövlət
proqramının icrası mеyvə və tə-
rəvəzçiliyin inkişafı yolu ilə kənd
əhalisinin məşğulluğunun artırıl-
ması, onların maddi-rifah halının
yaxşılaşdırılması, mövcud torpaq
sahələrindən daha səmərəli istifadə
olunması sahəsində əlavə imkanlar
açmaqdadır. Bu məqsədlərə nail
olunması üçün proqramın qəbu-
lundan ötən müddətdə muхtar
rеspublikada yüksəkkеyfiyyətli
məhsuldar mеyvə bağlarının sa-
lınması və tərəvəz məhsullarının
əkilməsi, mеyvə və tərəvəzçilikdə
müasir tехnika və tехnologiyanın
tətbiqi, tехniki хidmət, хəstəlik
və ziyanvеricilərə qarşı mübarizə
vasitələri, üzvi və minеral güb-
rələrlə təchizat sahəsində müvafiq
tədbirlər görülüb. Bundan başqa,
unudulmuş (aborigen) meyvə-tə-
rəvəz sortlarının bərpası, mеyvə
və tərəvəz məhsullarının rəqabət
qabiliyyətliliyinin artırılması,
mövsümlərarası dövrlərdə əha-
linin fasiləsiz olaraq mеyvə və
tərəvəzlə təmin edilməsi məqsə-
dilə anbar şəbəkələrinin və sax-
lanma kameralarının tikintisinin
dəstəklənməsi də dövlət proqra-
mının qəbulundan ötən müddətdə
həyata keçirilən tədbirlər sırasında
olub.  Proqramda nəzərdə tutulan
mеyvə və tərəvəz məhsulları is-
tehsalı ilə əlaqəli sahələrin inki-
şafının dəstəklənməsi, soğan, sa-
rımsaq, yerkökü, kartof, pomidor
və digər tərəvəzlərin istehsalında
artıma nail olunması, muxtar res-
publikada meyvə və giləmeyvə
sortlarının genefondunun və
iqtisadi əhəmiyyətli sortların,
eləcə də düzən, dağətəyi və dağlıq
ərazilərdə torpaq və iqlim şə -
raitinə uyğun meyvə sortlarının
müəyyənləşdirilməsi və əkininin
fermer təsərrüfatlarına tövsiyə
edilməsi də dövlət proqramının
qarşıya qoyduğu məqsəd və
vəzifələrdəndir. 

    Proqramın mühüm əhəmiyyətli
hədəflərindən olan mеyvə və tə-
rəvəz məhsullarının ixracının sti-
mullaşdırılmasını, mеyvə-tərəvəz
sahələrinin inkişaf еtdirilməsi
üçün lazımi tехniki və tехnoloji
bazanın təmin edilməsini, mеyvə
və tərəvəz məhsullarının emalı
ilə məşğul olan yeni sənaye müəs-
sisələrinin yaradılmasını, daхili
bazarın qorunması üzrə tədbirlərin
həyata kеçirilməsini xüsusilə qeyd
etmək lazımdır. 2012-ci ildən bu
günə görülən işlərin siyahısında
mеyvə, tərəvəz və konsеrv məh-
sullarının kеyfiyyətinə və döv-
riyyəsinə dövlət nəzarətinin təmin
edilməsi,  mеyvə və tərəvəz məh-
sullarının istehsalı və konsеrv-
ləşdirilməsi üzrə təsərrüfat sub-
yektlərinə, еmal müəssisələrinə
krеditlərin ayrılması da var.
    Sözügedən dövlət proqramının
icrası ilə əlaqədar tez-tez bölgə-
lərimizə ezam olunur, mövcud
durumla maraqlanır, yazılar hazır -
layırıq. Budəfəki yazımız isə Cul-
fa rayonunda proqramın qəbu-
lundan ötən müddət ərzində gö-
rülən işlər haqqındadır. Qeyd
edək ki, 2012-ci ildə rayonun
Yaycı kəndində 2 hektar, Gülüstan
kəndində isə 0,2 hektar ərik, Şu-
rud kəndində 1 hektar badam
tinglərinin yetişdirilməsi üçün
təsərrüfatlar yaradılıb. 2013-cü
ildə Dizə kəndində 0,5 hektar sa-
hədə müxtəlif növ meyvə ting -
lərinin yetişdirilməsi təşkil edilib.
Rayon İcra Hakimiyyətinin mü-
vafiq şöbəsi və aidiyyəti qurumlar
tərəfindən yerlərdə torpaq mül-
kiyyətçiləri ilə məsləhətləşmələr
aparılaraq müvafiq tədbirlər
görülüb. 2012-ci ildə rayon əra-
zisində 592 hektar tərəvəz (o
cümlədən 51,2 hektar soğan),
2013-cü ildə isə 594 hektar sa-
hədə tərəvəz (o cümlədən 74
hektar soğan) əkilib. 
    2012-ci ildə torpaq mülkiy-
yətçiləri tərəfindən rayonda  mey-
vəçilik üçün nəzərdə tutulan 25,6
hektarın 19,1 hektarında meyvə
bağları salınıb. Dizə kəndində 1
hektar ərik, badam, Yaycı kən-
dində 1,5 hektar ərik, Saltaq kən-
dində 2 hektar ərik, Xanəgah
kəndində 4,9 hektar cəviz, Gü-
lüstan kəndində 2,5 hektar ərik,
Şurud kəndində 4 hektar badam,
Ərəzin kəndində 1 hektar ərik
və badam, Qazançı kəndində 0,7
hektar cəviz, fındıq, Milax kən-
dində 1,2 hektar alma bağları
salınıb. Meyvəçiliklə məşğul olan
7 vətəndaşa, ümumilikdə, 142
min manat məbləğində kredit
verilib. 
    Məlumat üçün bildirək ki,
2013-cü il də rayon üçün mey-
vəçilik sahəsində düşərli il olub.
Rayon ərazisində 9 hektar, o
cümlədən Gülüstan kəndində 5
hektar, Culfa düzü sahəsində 4
hektar meyvə bağları salınıb.
Meyvəçiliklə məşğul olan 2 və-
təndaşa, ümumilikdə, 52 min ma-
nat kredit verilib.  Ötən il rayonun
Ərəzin kəndində istifadə olun-
mayan 1 hektar torpaq sahəsində
kartof, 1 hektar torpaq sahəsində
tərəvəz əkilib, həmin kənddə 2,5
hektar torpaq sahəsində ərik, Xa-

nəgah kəndində istifadə olunma-
yan 1 hektar torpaq sahəsində
cəviz-badam, Darıdağ ərazisində
3,2 hektar ərik bağları salınıb.
Əbrəqunus kəndində meyvə-tə-
rəvəzin qəbulu və qablaşdırılması
istehsalının təşkili üçün 1 nəfər
sahibkara 34 min manat kredit
verilib, quru meyvə istehsalı üçün
bina inşa edilib, burada lazımi
avadanlıqlar quraşdırılaraq isteh-
sala başlanılıb. Adıçəkilən kənddə
kompot istehsalı üçün sahibkara
10 min manat məbləğində kredit
verilib. 2013-cü ildə sahələrdən
9771,3 ton tərəvəz yığılıb, məh-
suldarlıq 164,5 sentner olub.
Meyvə bağlarından isə 3428 ton
meyvə tədarük edilib. 
    1984-cü ildə Azərbaycanda
üzüm sahələri 20,3 dəfə, üzüm
yığımı 6 dəfə artmaqla, məhsul
istehsalı 2 milyon tona yüksəl-
dilmiş, məhsuldarlıq isə 2 dəfə-
dən çox artırılaraq ən yüksək
həddə çatmaqla, 99,2 sentner-
hektar təşkil etmişdi. Bununla
da, o dövrdə Azərbaycan üzüm
istehsalının həcminə görə keçmiş
ittifaqda birinci yerə çıxmışdı.
Həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da üzümçülük
geniş inkişaf etmişdi və gəlirli
sahələrdən sayılırdı. Bu gün mux-
tar respublikada üzümçülük bərpa
olunan sahələr sırasındadır.
“2012-2020-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında üzümçülüyün
inkişafına dair Dövlət Proqramı”
və “2012-2015-ci illərdə Naxçı-
van Muxtar Respublikasında
meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın
uğurlu icrası Culfa rayonunda
da öz bəhrələrini verməkdədir.
Belə ki, rayonda yeni üzüm bağ-
ları salınır, süfrə və texniki üzüm
sortlarının əkininə üstünlük ve-
rilir. Bu sahəyə göstərilən diqqət
və qayğının nəticəsidir ki, məh-
suldarlıq ildən-ilə artır. 2013-cü
ildə rayonda 5594 ton üzüm yı-
ğılıb və bu göstərici 2012-ci ilin
nəticələrini üstələyir. 
    Ümumiyyətlə, Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2012-2015-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında meyvəçiliyin və tərəvəz-
çiliyin inkişafı üzrə Dövlət Pro -
qramı” muxtar respublikada əha-
linin meyvə və tərəvəzə, meyvə
və tərəvəz emalı məhsullarına
olan tələbatının ödənilməsini,
meyvə və tərəvəz emalı sənaye-
sinin xammala olan tələbatının
daxili istehsal hesabına qarşı-
lanmasının təmin edilməsini, so-
ğan istehsalında məhsuldarlığın
130 sentner-hektara, sarımsaq
istehsalında məhsuldarlığın 90
sentner-hektara,  yerkökü isteh-
salında məhsuldarlığın 90 sen t -
ner-hektara çatdırılmasını hədəf-
ləyib. Bundan başqa, pro qramın
uğurlu icrası nəticəsində pomidor
istehsalında məhsuldarlıq 125
sentner-hektara, kartof istehsa-
lının həcmi 45 min tona, meyvə
istehsalının həcmi isə 50 min
tona çatdırılacaq. Dövlət pro -
qramı əhalinin məşğulluğuna da
öz müsbət təsirini göstərir, yeni
iş yerləri yaradılır, kənd əhalisinin
sosial şəraiti daha da yaxşılaş-
dırılır və gəlirlərinin artımına
nail olunur, meyvə və tərəvəz-
çiliklə bağlı digər sahələrin in-
kişafı təmin edilir,  meyvə, tərə-
vəz və emal məhsullarının ixra-
cına nail olunması kimi mühüm
nəticələr əldə olunur. 

Dövlət proqramının müvəffəqiyyətli icrası
əhalinin sosial rifahını daha da yaxşılaşdıracaq

Proqramın tam şəkildə effektivliyinə nail olunması üçün isə
proqramın icrasına məsul olan hər bir qurumun, eləcə də

meyvə-tərəvəzçiliklə məşğul olan hər bir muxtar respublika
sakininin üzərinə mühüm vəzifələr düşür.

- Səbuhi HÜSEYNOV

   Son illər Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında aparılan aqrar islahatlar, qəbul edilmiş hüquqi-normativ
sənədlərdə irəli sürülən vəzifələrin icrası, kənd təsərrüfatı məh-
sulları istehsalçılarının dövlət tərəfindən hərtərəfli dəstəklənməsi,
əhalinin ərzaq məhsullarına artan tələbatının ödənilməsi ilə
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində həyata ke-
çirilən məqsədyönlü tədbirlər sayəsində xüsusən dənli və dənli-
paxlalı bitkilərin, meyvə-tərəvəz, bostan, heyvandarlıq məhsul-
larının istehsalında dinamik inkişaf əldə edilib. 

    – Avtomobil yollarında hərəkətin in-
tensivliyinin və təhlükəsizliyinin təmin
olunması üçün hansı profilaktik tədbirlər
həyata keçirilir?
    – Avtоmоbillərin sаyının аrtmаsı yоl-
lаrdа hərəkətin intеnsivliyinin təmin еdil-
məsi üçün əlаvə tədbirlərin görülməsi
zərurətini yаrаdır. Bu məqsədlə Nахçıvаn
şəhərinin Hеydər Əliyеv prоspеktində,
Əziz Əliyеv, Аtаtürk, İslаm Səfərli, Cəlil
Məmmədquluzаdə, İdris Məmmədоv,
Sаbir, “İstiqlаl” küçələrində və “Çənlibеl”,
“Qоçüstü”, Хətаi məhəllələrində, Nах-
çıvаn Bеynəlхаlq Hаvа Limаnınа və də-
miryоl vаğzаlınа gеdən аvtоmоbil yоl-
lаrındа, ümumilikdə, 19 ədəd işıqfоr qu-
rаşdırılmışdır. Bu dа hərəkətin intеnsiv-
liyinin və piyаdаlаrın təhlükəsizliyinin
təmin оlunmаsındа mühüm rоl оynаyır.
Еyni zаmаndа аyrı-аyrı ünvаnlаrdа 20
ədəd kamera qurаşdırılmışdır ki, bu dа
yоl hərəkəti qаydаlаrını pоzаn sürücülərə
mütəmаdi оlаrаq nəzаrət еtmək imkаnı
yаrаdır. 
    Yоl hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi və nəqliyyаt vаsitələrinin sürətlə
idаrə оlunmаsının qаrşısının аlınmаsı
məqsədilə Nахçıvаn-Sədərək respublika
əhəmiyyətli аvtоmоbil yоlundа 3, Nax-
çıvan-Şahbuz avtomobil yolunda 1, Nax-
çıvan-Culfa avtomobil yolunda 2 ədəd
sürətölçən qurğu, həmçinin xidməti fəa-
liyyətdə operativliyin təmin edilməsi və
törədilmiş inzibati xətaların qeydə alın-
ması üçün xidməti avtomobillərdə 25
ədəd bort-kompüter, yol-patrul inspek-
torlarının  xidməti  fəaliyyətində şəffaf-
lığın təmin edilməsi məqsədilə 25 ədəd
nəzarət-izləmə kameraları qurаşdırılmış-
dır. Muхtаr rеspublikа üzrə istismаrdа
оlаn işıq əks еtdirən yоl nişаnlаrı daim
nəzаrətdə sахlаnılır, zərurət yarandıqda
yеnisi ilə əvəz еdilir. İstismаrdа оlаn
işıqfоrlаrın fаsiləsiz fəаliyyəti də diqqətdə
saxlanılan məsələlərdəndir.
    – Nəqliyyat vasitələrinin texniki ba-
xışdan keçirilməsi haqqında yeniliklərlə
bağlı oxucularımıza məlumat verərdiniz. 
     – Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər
Kаbinеtinin 2013-cü il 21 avqust tаriхli
Qərаrı ilə “Nəqliyyаt vаsitələrinə və
оnlаrın qоşqulаrınа dövlət tехniki bахışın
kеçirilməsi qаydаlаrı hаqqındа” nümunəvi
Əsаsnаməyə dəyişiklik edilmiş, icazə ve-
rilən maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq
olan yük avtomobilləri, avtobuslar, həm-
çinin təhlükəli yüklərin daşınması üçün
xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələri ildə
bir dəfə, icazə verilən maksimum kütləsi
3,5 tondan az olan yük və minik avtomo-
billəri istehsal olunduğu vaxtdan 4 il keç-
dikdə texniki baxışa təqdim olunur və
həmin avtomobillər istehsal tarixindən
ötən 10 ilədək müddətə 2 ildə bir dəfə,
istehsal tarixi 10 ildən yuxarı olduqda
isə ildə bir dəfə dövlət texniki baxışdan
keçirilməsi üçün təqdim olunmalıdır. Qa-
nunvericiliyə uyğun olaraq, rеspublikа
ərаzisində dаimi və yа müvəqqəti qеy-
diyyаtdа оlаn nəqliyyаt vаsitələrinə və
qоşqulаrа dövlət tехniki bахış ildə bir
dəfə – yаnvаr аyının 1-dən оktyаbr аyının
31-dək оlаn müddətdə həyаtа kеçirilir.
Məlumat üçün qeyd edim ki, “VAZ”,
“QAZ”, “ZAZ”, “UAZ” markalı və digər
MDB istehsalı olan avtomobillər üçün
yanvar ayının 1-dən may ayının 1-dək,
xarici ölkələrdə və onların baza modelləri
əsasında MDB ölkələrində istehsal olunan
minik avtomobilləri üçün may ayının
1-dən avqust ayının 1-dək, yük avtomo-
billəri və avtobuslar üçün avqustun 1-dən
oktyabrın 31-dək texniki baxış keçirilməsi
müddəti müəyyənləşdirilmişdir. 
     Son illər müasir avadanlıqlarla təmin
olun muş avtomobillərin diaqnostik müa-
yinə mərkəzi istifadəyə verilmiş,  avto-
mobillərin yüksək səviyyədə texniki müa-
yinədən keçirilməsinə əlverişli şərait ya-
radılmışdır. Ötən ildə də bu mühüm əhə-
miyyətli sahə diqqət mərkəzində saxla-
nılmış, muxtar respublikada dаimi qеy-
diyyаtdа оlаn hüquqi və fiziki şəxslərə

məxsus nəqliyyat vasitələri qanunvericiliyə
uyğun olaraq texniki bахışdаn kеçirilmişdir. 
    – Muxtar respublikamızda yol hərə-
kəti qaydaları pozuntusuna qarşı mü-
barizə tədbirləri gücləndirilib. Bu, yol-
nəqliyyat hadisələrinin azalmasına necə
təsir göstərib?
    – Dövlət Yоl Pоlisinin fəаliyyət isti-
qаmətləri yоl-nəqliyyаt hаdisəsinin qаr-
şısının аlınmаsı və nəqliyyаt vаsitələrinin
tехniki bахışа cəlb еdilməsi ilə yаnаşı,
həm də yоl hərəkəti qаydаlаrı pоzuntu-
lаrınа qаrşı mübаrizənin аpаrılmаsındаn
ibаrətdir. Bеlə ki, ötən il Dövlət Yоl
Pоlisi əməkdаşlаrı tərəfindən 20 min
797 iş günündə 21 min 363 yоl hərəkəti
qаydаlаrı хətаsı, о cümlədən yolda müəy-
yən edilmiş sürət həddinin aşılmasına
görə 4759, yol nişanlarının tələblərinə
riayət etməyən 2063, sürücülük hüququ
olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə edən
61, nəqliyyat vasitəsini vəkalətsiz idarə
edən 286, nəqliyyat vasitəsini texniki
baxışdan keçirmədən idarə edən 299,
nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı
sükan arxasında telefonla danışan 228,
təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən
744, avtonəqliyyat vasitələrini sər хоş
vəziyyətdə idаrə еdən 149 nəfər аşkаr
еdilərək оnlаrın barəsində inzibаti qаy-
dаdа tədbir görülmüşdür. Ötən il Azər-
baycan Respublikası İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə in-
zibati məsuliyyətə cəlb edilmiş şəxslərin
cərimə edilməsi barədə qərar çıxarılaraq
həmin şəxslərə bildirişlər verilmişdir.
Onu da qeyd edim ki, Nахçıvаn Muxtar
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
Dövlət Yol Polisi İdarəsində və idarənin
balansında olan 5 ədəd xidməti avtomo-
bildə POS-terminallar quraşdırılmış, cə-
rimələrin POS-terminallar vasitəsilə ödə-
nilməsinə əlverişli şərait yaradılmışdır.
Cərimələrin POS-terminallar vasitəsilə
ödənilməsi barədə sürücülər arasında
maarifləndirici söhbətlər davam etdirilir.
Həyata keçirilən profilaktik tədbirlərdə
məqsəd baş verə biləcək yol-nəqliyyat
hadisələrinin vaxtında qarşısını almaqdan
ibarətdir ki, bu da vətəndaşların sağ-
lamlığının qorunmasına xidmət edir. 
    – Avtomobillərin qeydiyyata alınması
və sürücülük vəsiqələrinin verilməsi işi
vaxtında aparılırmı? 
    – Аvtоmоbillərin qеydiyyаtа аlınmаsı,
qеydiyyаt nişаnı, qеydiyyаt şəhаdətnа-
məsi və sürücülük vəsiqələrinin vеrilməsi
işi də diqqət mərkəzindədir. Ötən il Nах-
çıvаn Muxtar Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin
Qeydiyyat-imtahan və texniki baxış
şöbəsi tərəfindən 4625 ədəd qеydiyyаt
nişаnı, 8808 ədəd qеydiyyаt şəhаdətnа-
məsi, 6350 ədəd sürücülük vəsiqəsi vе-
rilmişdir. 1351 ədəd nəqliyyаt vаsitəsi
ilkin, 6466 ədəd nəqliyyаt vаsitəsi isə
təkrаrən qеydiyyаtа аlınmışdır. 1104
nəqliyyаt vаsitəsi qеydiyyаtdаn çıхаrılmış,
277 аvtоmаşın çıхdаş оlunmuşdur.   
    – Sonda oxucularımıza nə demək
istərdiniz?
    – Son illər muxtar respublikamızda
digər sahələrdə olduğu kimi, yol infra -
strukturunun yeniləşməsi istiqamətində
də kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş,
avtomobillərin maneəsiz hərəkətinə əl-
verişli şərait yaradılmışdır. Avtomobil
yollarının keçdiyi ərazinin şəraitinə uyğun
sürət həddi qoyulmuş, işıqforlar quraş-
dırılmış, piyada keçidləri müəyyənləş-
dirilmişdir. Yaddan çıxarmaq olmaz ki,
sürət həddini aşma, sürücülərin diqqət-
sizliyi və piyadaların keçidlərdən düzgün
istifadə etməməsi avtomobil yollarında
qəza halları yaradır, bəzən də ağır yol-
nəqliyyat hadisəsi ilə nəticələnir. Bu da
insаnlаrın sаğlаmlığınа хəsаrət yеtirir
və yа həyаtınа sоn qоyur. Gəlin özümüzü
qorumaq və başqalarının həyatına təhlükə
yaratmamaq üçün yol hərəkəti qaydalarına
ciddi əməl edək! 

Müsahibə üçün sağ olun.
- Kərəm HƏSƏNOV

Avtomobil yollarında hərəkətin 
təhlükəsizliyi təmin olunub

Muxtar respublikamızın sоsiаl-iqtisаdi inkişаfının nəticəsi оlаrаq аvtо-
mоbillərin sаyı ildən-ilə аrtmаqdаdır. Təbii ki, аvtоmоbillərin sаyının

аrtmаsı yоllаrdаkı hərəkətin intеnsivliyinə də öz təsirini göstərir. Bu isə, öz növ-
bəsində, Dövlət Yоl Pоlisi əməkdаşlаrının qаyğılаrını аrtırır. Bəs hərəkətin tən-
zimlənməsi üçün hаnsı tədbirlər görülür? Bu və yа digər suаllаrа аydınlıq
gətirmək üçün Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Dövlət Yоl Pоlisi İdаrəsinin rəisi,
pоlis mayoru Aydın Ağayevlə həmsöhbət оlduq: 
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       Dəftərxana ləvazimatlarının satın alınması

       Kotirovka 21 fevral 2014-cü il tarixədək qəbul edilir. Sorğuda aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, texniki, iqtisadi və maliyyə imkanlarına malik olması göstəricilərinə
üstünlük veriləcəkdir. Kotirovka zərfi 24 fevral 2014-cü il tarixdə saat 1100-də Kəngərli Rayon Mədəniyyət
və Turizm Şöbəsində açılacaqdır. 
       İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
                                                                            Əlaqələndirici şəxs: Məmməd Əsgərov, telefon: 548-09-33

Kəngərli Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi
2014-cü il üçün kotirovka elan edir

    Son illər muxtar respublikamızda
bu sahədə mühüm tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Uşaqlara tibbi yardım
göstərən tibb müəssisələrinin mad-
di-texniki bazasının yaxşılaşdırıl-
ması, onların müasir tibbi texnika
və ləvazimatlarla təchiz edilməsi,
yeni tibbi texnologiyaların tətbiqi,
tibbi kadrların peşə səviyyəsinin
artırılması və digər tədbirlər muxtar
respublikada uşaqlara göstərilən
tibbi xidmətin keyfiyyətinin artı-
rılmasına imkan vermişdir. Həyata
keçirilən bütün bu tədbirlər nəticə-
sində uşaqların sağlamlığını xarak-
terizə edən göstəricilərdə müsbət
dinamika müşahidə olunur. Xəstə-
liklərin və əlillik hallarının əksə-
riyyətinin uşaq yaşlarında baş ver-
diyini nəzərə alaraq, uşaqlar arasında
xəstəliklərin vaxtında aşkar edilməsi
məqsədilə icbari tibbi müayinələrin
aparılmasının, aşkar edilmiş xəstə
uşaqların dispanserizasiyaya cəlb
edilməsinin və müalicə-sağlamlaş-
dırıcı tədbirlərin həyata keçirilmə-
sinin müstəsna əhəmiyyəti vardır.
Bu vaxta qədər də dispanserizasiya
işləri aparılmış, bir çox xəstəliklər
vaxtında aşkar olunaraq qarşısı alın-
mışdır. Anadangəlmə ürək qüsurlu
uşaqların vaxtaşırı dispanser müşa-
hidəsinə alınaraq müayinə və müa-
licəsi müvafiq tibb müəssisələrinin
fəaliyyətində daim mühüm yer tutur.
Son illərdə 435 nəfər anadangəlmə
ürək qüsurlu uşaq müayinə olunmuş,
35 nəfərdə uğurlu ürək əməliyyatları
aparılmışdır. Hemofiliya, talassemiya,
anemiyalar kimi qan xəstəlikləri də
erkən aşkar edilərək xəstələr müali-
cəyə cəlb olunurlar. Dispanserizasiya
işlərinin aparılması ilə məşgul olan
səhiyyə müəssisələrinin bu gün müa-
sir tibbi texnika və ləvazimatlarla
təchiz edilmiş yeni binalarda fəaliyyət
göstərməsi qarşıya qoyulan vəzifələrin
uğurlu həllinə imkan verir. Ə.Əliyev
adına Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının LOR,
oftalmoloq və nevropatoloq, cərrah,
pediatr, stomatoloq, dermatoloq, or-
topedlərdən təşkil olunmuş həkim
briqadası ildə iki dəfə Naxçıvan şə-
hərinin 21 ümumtəhsil məktəbində
kompleks tibbi müayinələr keçirir.
Göstərişə uyğun olaraq, əlavə və
təkrar yoxlanmalar üçün xəstəxanaya
– stasionara cəlb edilirlər. Şagirdlər
arasında mantu sınağı aparılır, nəti-
cələr yoxlanılır.Təkcə ötən ilin payız
mövsümündə 10 min 775 şagird
müayinələrə cəlb olunmuş, kompleks
tibbi yoxlamadan keçirilmişdir.
    Naxçıvan şəhərindəki 10 uşaq
bağçasına sahə prinsipi üzrə hə-
kimlər nəzarət edirlər. Hər il mək-
təblərdə olduğu kimi, bağçalarda
da dərindən tibbi müayinələr aparılır.
Uşaq yoluxucu xəstəliklərinin qar-
şısını almaq üçün immunoprofilaktik
tədbirlər həyata keçirilir. Peyvənd -
lərin vurulmasına, onların əhəmiy-
yəti haqqında səhiyyə maarifinə
ciddi diqqət yetirilir. Naxçıvan şə-

hərində fəaliyyət göstərən dispan-
serlərin fəaliyyətində də uşaqların
icbari qaydada tibbi müayinədən
keçirilməsi üstün istiqamətlərdən
biridir. 
    Rayon mərkəzi xəstəxanalarında
və onların əhatə etdiyi kənd həkim
ambulatoriyalarında, feldşer-mama
məntəqələrində hamilələrin qeydiy-
yatı və uşaq doğulanadək müşahi-
dəsi, doğulduqdan sonra qeydiyyatı,
vaxt aşırı patronajı aparılır. Sağlam
və xəstələrin dispanserizasiya jur-
nallarında qeydiyyat aparılır, xəstə
uşaqlar müayinə və müalicələrə
cəlb edilirlər. Rayonlarda olan bütün
məktəblərdə və uşaq bağçalarında
ildə iki dəfə dərin tibbi müayinələr
aparılır.
    Bunların nəticəsidir ki, uşaqlar
arasında idarəolunan yoluxucu xəs-
təliklərin bir çoxu tamamilə ləğv
edilmişdir. Muxtar respublikanın
ucqar dağ və sərhəd kəndlərindəki
uşaqlar həkim briqadalarının daimi
əhatə dairəsindədirlər. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səhiyyə Na-
zirliyinin, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxa-
nasının, Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Doğum Mərkəzinin, Naxçıvan
Muxtar Respublika Xəstəxanasının,
Diaqnostika-Müalicə Mərkəzinin
və rayon mərkəzi xəstəxanalarının
yaratdığı həkim briqadaları ötən il
müxtəlif yaşayış məntəqələrində
olmuş, 23 min 45 nəfərdən çox sa-
kinə, o cümlədən uşaqlara tibbi
xidmət göstərərək onları müayinə-
dən keçirmişlər.
     Həkim briqadaları kəndlərdə uşaq-
lara tibbi xidmət göstərməklə yanaşı,
dispanserizasiya işləri də aparır, im-
munlaşma haqqında yerlərdə lazımi
səhiyyə tədbirlərini həyata keçirirlər.
    Elektron xidmətləri genişləndir-
mək məqsədilə Səhiyyə Nazirliyinin
müəssisələrində tibbi informasiya
sistemi proqramı yaradılmışdır.
Uşaqların sağlamlıq kartları, doğum
haqqında arayışlar operator vasitəsilə
bazaya işlənir və vətəndaşlara verilir. 
    Aparılan bütün bu tədbirlər nə-
ticəsində uşaqların sağlamlıq və-
ziyyətləri xeyli yaxşılaşmış, uşaq
ölümü səviyyəsi ildən-ilə azalaraq
minimuma enmişdir.
    Dispanserizasiyanın uşaqları
(0-18 yaş) tam əhatə etməsi, uşaq-
lar üçün sağlamlaşdırıcı tədbirlərin
daha effektli və müasir tələblərə
uyğun aparılması məqsədilə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri “Uşaqların icbari

dispanserizasiyasının həyata ke-
çirilməsi haqqında” “Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səhiyyə Na-
zirliyinin Əsasnaməsində dəyişik-
lik edilməsi barədə” 2013-cü il 4
oktyabr tarixdə Fərman imzala-
mışdır. İcbari dispanserizasiyasının
aparılmasında əsas məqsəd uşaq-
ların sağlamlığının qorunması və
möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş
tədbirlərin həyata keçirilməsi,
uşaqlar arasında xəstələnmənin,
sağlamlıq imkanları məhdudluğun
və ölümün səviyyəsinin daha da
azaldılması, uşaqların xəstəliklər-
dən qorunmasıdır.

    Uşaqların icbari dispanserizasi-
yası zamanı valideynlərini itirmiş,
valideyn himayəsindən məhrum ol-
muş, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların dispanserizasiyasına daha
həssaslıqla yanaşılmalıdır. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səhiyyə Na-
zirliyində bununla əlaqədar işçi
qrupu yaradılmış və tədbirlər planı
hazırlanmışdır. Tədbirlər planına
əsasən, uşaqlara xidmət göstərən
tibb müəssisələrində, ilk növbədə,
0-18 yaşa qədər uşaqların adlı siya-
hısı hazırlanmalı, pediatr, LOR-hə-
kim, oftalmoloq, stomatoloqdan iba-
rət həkim briqadaları təşkil olunaraq
ilkin dispanser müayinələrə başlan-
malıdır. Bu müayinələr zamanı uşaq-
ların antropometrik ölçülərinə, görmə
qabiliyyətinə, dişlərin, əsnəyin və
onurğanın vəziyyətinə xüsusi diqqət
edilməlidir. 
    Müayinələr zamanı ehtiyac olan
hallarda xəstə uşaqların ixtisaslı
mütəxəssis həkimlər (ftiziatr, kar-
dioloq, nevropatoloq, dermatoloq,
uroloq və sair) tərəfindən konsul-
tasiyası, lazım olan hallarda isə sta-
sionar  müalicəsi təşkil edilməlidir. 
    Aşkar olunan xəstə  və xəstələn-
mə riski yüksək uşaqların tibbi-
sosial müəssisələrdə yerləşdirilməsi,
ehtiyac olan hallarda reabilitasiya
tədbirlərinin və sanator-kurort müa-
licəsinin həyata keçirilməsi işləri
təmin edilməlidir. Dispanser qey-
diyyatına alınmış uşaqlar üçün mü-
şahidə kartları açılmalı və onlar ara-
sında mövcud təlimata uyğun müa-
licə-profilaktika tədbirləri həyata
keçirilməlidir. İcbari dispanseriza-
siyanın uğurlu keçməsi üçün bu dis-
panserizasiyanın aparılmasının əhə-
miyyəti barədə əhali arasında, mək-
təbəqədər və təhsil müəssisələrində,
kütləvi informasiya vasitələrində
maarifləndirici tədbirlər həyata ke-
çirilməlidir. Dispanserizasiyadan ke-
çən uşaqların Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Səhiyyə Nazirliyində re-
gistri yaradılmalıdır. 
     Dispanserizasiyanın uğurla apa-
rılmasında valideynlərin də böyük
rolunu qeyd etmək lazımdır. Onlar
uşaqların xüsusi müayinələrdən ke-
çirilməsində fəal iştirak etməlidirlər.
    Dispanserizasiyanın aparılması
işinə mane olan, səhlənkarlıq edən,
onu qəsdən ləngidən istər tibb və
digər qurum işçiləri, istərsə də va-
lideynlər İnzibati Xətalar Məcəllə-
sinin 65.2.1 və 65.2.2 maddələri
ilə qanunla müəyyən edilmiş qay-
dada məsuliyyət daşıyırlar.

Uşaqların icbari dispanserizasiyası

Uşaqlara göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaş-
dırılması dövlətin sosial siyasətinin prioritet istiqamətlə-

rindən biridir. Bu istiqamətdə görülən işlərin, aparılan islahatların
məntiqi davamı kimi cari ildən etibarən ölkəmizdə uşaqlar məcburi
qaydada tibbi müayinədən keçirilərək icbari dispanserizasiyaya
cəlb ediləcəklər. Qeyd edək ki, bu tədbir uşaqların sağlamlığının
qorunması və möhkəmləndirilməsinin təşkilati-hüquqi əsaslarını,
uşaqlar arasında aparılan müalicə-profilaktika tədbirlərini
müəyyən edən, bu sahədə yaranan münasibətləri tənzimləyən
“Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında” 5 mart 2013-cü
il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun və ölkə Prezidentinin
10 dekabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiqlənən “Uşaqların
icbari dispanserizasiyadan keçirilməsinə dair Dövlət Proqramı”nın
tələblərinə uyğun olaraq aparılacaqdır.

Əminik ki, hər kəs bu sahədə tibb işçilərinə yaxından köməklik
göstərməklə gələcəyimiz olan uşaqların sağlamlığı üçün

əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir. Çünki ulu öndərimizin dediyi
kimi: “Bu gün doğulan, dünyaya gələn uşaqlar, bu gün ilk addımlarını

atan körpələr 21-ci əsrdə dünyanın məsələlərini həll edəcəklər, bəşə-

riyyəti yaşadacaqlar. Ona görə də uşaqların sağlamlığının təmin

olunması və qorunması hər bir dövlət üçün çox böyük və müqəddəs

vəzifədir”.

İbrahim AĞAYEV,
Hüseyn ƏSGƏROV

Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları 

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və
İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin

kollektivi iş yoldaşları Əli Mikayılova, dayısı
RƏHMANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 
Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin
dekanı Akif Mərdanlı və dekan müavini Şəmil

Mahmudov universitetin rektoru Saleh 
Məhərrəmova, əzizi
HÜSEYNALININ

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun professor-
müəllim kollektivi Saleh Məhərrəmova, 

əzizi
HÜSEYNALININ

vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.

Məmmədrza Ələsgərov ailəsi ilə birlikdə yaxın
dostu

AZƏR İSMAYILOVUN
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və 

mərhumun ailəsinə dərin hüznlə 
başsağlığı verir.  

Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının
LOR şöbəsinin kollektivi iş yoldaşları

Güllü Kazımovaya, anası
ZƏRİFƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 
Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri Zəhmət 
Şahverdiyev və kafedranın əməkdaşlarından 

Allahverdi Hüseynov, Xəzər Hüseynov Fizika
və energetika kafedrasının müdiri Şəmsəddin 

Kazımova, əzizi
ZƏRİFƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan şəhərindəki 11 nömrəli tam orta 
məktəbin kollektivi iş yoldaşları

ZƏRİFƏ VƏLİYEVANIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və

mərhumun ailəsinə dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi
Rəhim Rəhimov və xəstəxananın kollektivi iş

yoldaşları Aytən Əhmədovaya, əzizi
RƏHMAN BAĞIROVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Ali 
riyaziyyat və informatika kafedrasının əmək-
daşları iş yoldaşları Miryasin Eminova, əzizi

AZƏRİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verirlər.

    Nemətullah Naxçıvaninin yaz-
dığı əsərlər əxlaq, fəzilət, elm və
ürfan nümunəsi kimi məşhurlaşmış,
ona xalqın rəğbətini, məhəbbətini
qazandırmışdır. Zahiri və batini
elmlərdə çox yüksək biliyə malik
N.Naxçıvani mənəvi elmlərdəki
dərin biliyi ilə təsəvvüfdə ilahi
sirlər dənizinə vaqif olanlardandır.
Professorlar Fəxrəddin Səfərli və
Məmməd Rzayev öz məqalələrində
onun fəlsəfi görüşlərindən bəhs et-
miş, həyat və yaradıcılığı haqqında
maraqlı faktlar irəli sürmüşlər. Əh-
məd Faruq Güney də öz elmi əsər-
lərində Nemətullah Naxçıvanini
məşhurlaşdıran təfsirlərindən bəhs
etmişdir. Əhməd Faruq Güney öz
araşdırmasında Nemətullah Nax-
çıvaninin həyatı, yaradıcılığı və
naxçıvanlı olması haqqında məlu-
mat vermişdir. Baba Naxçıvani
1514-cü ildə Ağşəhərdə vəfat et-
mişdir. Osmanlı sultanlarından III
Murad 1584-cü ildə onun qəbrinin
olduğu yerdə “Əvkafi-zaviyə Baba
Nemətullah Naxçıvani” adında bir
vəqf təsis etmişdır.
    N.Naxçıvaninin qəbri Konya böl-
gəsinə bağlı Ağşəhər dərəsinin yu-
xarısında, Baştəkkə yolu üzərindədir.
Məzarı 1852, 1889 və 1995-ci illərdə
bərpa olunmuşdur. Rəvayətə görə,
Baba Nemətullah  Naxçıvaniyə öm-
rünün son anlarında “Arifin əlaməti
nədir?” – deyə sormuşlar. O, “Al-
lah-Taalanı anmaqda zəiflik gös-
tərməməkdir”, – deyə cavab ver-
mişdir. Baba Naxçıvaninin “əl-Fə-
vatihul-ilahiyyə vəl məfatihul-
 qeybiyyə əl-muzihatu lil-kəlimil-
Quraniyyə vəl-hukəmil-Furkaniyyə”

adlı təfsir kitabı Naxçıvaniyə şöhrət
qazandıran əsərlərindəndir. Bu əsər
İslam ədəbiyyatında Quranı təsəv-
vüfi üsulla təfsir edən ilk əsər
hesab edilir. Əsər o dövrdə çox
məşhurlaşmışdır. Baba Naxçıva-
ninin öz əli ilə yazdığı nüsxəsinin
ikinci cildi Türkiyədəki Topqapı
Sarayının III Əhməd kitabxanasında
saxlanılır.
    Onun yazdığı “Şərhi-əsrarin-
nöqtə”, “Hidayətül-ixvan”, “Təh-
qiqat”, “Vücudiyyə”, “Məcmuai-
lətaif”, “Hidayə”, “Nikat”, “Müka-
şəfə”, “Əsilə vəl əcibə” və sair kimi
əsərləri də çox qiymətli yaradıcılıq
nümunələridir.
    Naxçıvaninin yazdığı əsərləri
yaşadığı dövrdə ziyalılar öz arala-
rında pul toplayaraq nəşr etdirmiş,
əsərləri bir çox alimin inkişafının
mayasında dayanmışdır. Hələ də
Ağşəhərdə qəbri ziyarət edilən, bö-
yük hörmət və izzətlə anılan Baba
Naxçıvani  Türkiyədə böyük nüfuza
malik şəxsiyyətlərdəndir. Onun adını
daşıyan ümumtəhsil məktəbi bunun
bariz nümunəsidir.
    Bu məktəb 23 avqust 2013-cü
il tarixdə Konya Valiliyinin təşəb-
büsü ilə  açılmışdır. Ağşəhər bələ-
diyyəsi tərəfindən verilən ərazidə
tikilən məktəbə Baba Nemətullah
Naxçıvaninin adının verilməsi bö-
yük marağa səbəb olmuşdur. Mək-
təbə naxçıvanlı böyük alimin adının
verilməsi Nemətullah Naxçıvaninin
həyat və yaradıcılığının öyrənil-
məsində yeni cığır açmaqla bəra -
bər, insanların diqqətini Naxçıvana
yönəltmişdir.

- Nərgiz İSMAYILOVA

Baba Nemətullah Naxçıvani kimdir?

  Baba Nemətullah Naxçıvani qədim Naxçıvan torpağının fəxrlərindəndir.
Naxçıvanda anadan olan bu böyük alimin həyatı haqqında çox az
məlumat vardır. Qaynaqlarda onun Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən
dövründə (1467-1478) təhsil aldığı, Sultan Yaqubun dövründə isə (1478-
1490) Naxçıvan mədrəsələrində müəllimlik etdiyi söylənilir.  Mənbələrdə
ondan Şeyx Əlvan, Ulvanəl Ağşəhri, Nemətullah Baba, Nemətullah
Sultan, Baba Nemət, Baba Naxçıvani kimi bəhs edilir (o dövrdə dərvişlər
türk xalqları arasında “baba” və “dədə” adlarıyla bilinirdi). Həyatının
çox hissəsini Naxçıvanda keçirən N.Naxçıvani yaşadığı dövrün  görkəmli
alimlərindən dərs almış, dünyəvi elmlərə dərindən bələd olmuş, sonra
isə təsəvvüfə yönəlmişdir. O, yaşadığı dövrdə bir sıra dəyərli alimlərlə
tanış olmuş, onlardan xeyir-dua almışdır. Özünəməxsus biliyi və dərin
mənəvi keyfiyyətləri ilə məşhurlaşan Baba Nemətullah Naxçıvani
Türkiyəyə getmiş, Ağşəhərdə yaşamağa başlamışdır.


