
    Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur Rayon Təşkilatı Xocalı soyqırımının
22-ci ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirmişdir. Əvvəlcə faciə qur-
banlarının və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçmiş
şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.

    Tədbirdə təşkilatın sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
deputatı Əmir Babayev Xocalı qətliamından, erməni vandallarının
vəhşiliyindən söz açaraq demişdir ki, Azərbaycanın müasir tarixində
unudulması mümkün olmayan, bütövlükdə, xalqın şüuruna dərin iz
salan elə faciəli hadisələr var ki, heç zaman qan yaddaşımızdan silin-
məyəcək. Erməni faşizminin xislətini, gerçək mahiyyətini açan Xocalı
soyqırımı belə dəhşətli hadisələrdən biridir.
    1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə baş vermiş Xocalı faciəsi
təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə qarşı
yönəlmiş ən ağır cinayətdir. Bu cinayət ağırlığına görə Xatın və Sonqmi
kimi dəhşətli faciələrlə müqayisə edilir. Xocalı qətliamı, əslində, neçə
on illərdən bəri ermənilərin öz havadarlarının dəstəyi ilə azərbaycanlılara
qarşı yürütdüyü etnik təmizləmə siyasətinin davamı idi.
    Qeyd olunmuşdur ki, Xocalı faciəsi xalqımızın milli mənliyinə,
milli azadlıq ruhuna qarşı misligörünməmiş bir təcavüz olmaqla yanaşı,
həm də tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsidir. O gecə Azərbaycan xalqı
özünün yenilməzliyini, qəhrəmanlığını, Vətənə, torpağa sədaqətini,
müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizə əzmini bütün dünyaya nümayiş
etdirmişdir.
    Vurğulanmışdır ki, Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması,
eləcə də erməni faşizminin ifşası ilə bağlı ilk əməli təşəbbüs dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər Ermənistanın
Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı və terror siyasətinin
mahiyyətini, habelə ərazilərimizin işğalından sonra Dağlıq Qarabağın
terrorizm mənbəyinə çevrilməsini, eləcə də digər faktların dünya icti-
maiyyətinə çatdırılmasını xarici siyasətin mühüm istiqamətlərindən
biri kimi müəyyənləşdirmişdir.
    Bu məqsədlə atılan mühüm addımlardan biri də erməni təcavüzü nəti-
cəsində üzləşdiyimiz faciələrimizə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi
olmuşdur. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü
il fevralın 24-də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi “Xocalı
Soyqırımı Günü haqqında” Qərar qəbul etmiş, BMT-yə, dünya dövlətlərinə
bu qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti
erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırmışdır. 
    Bildirilmişdir ki, Azərbaycan dövləti erməni faşistlərinin törətdikləri
Xocalı faciəsi haqqındakı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
və beynəlxalq aləmdə soyqırımı kimi tanıdılması istiqamətində iyirmi
ildən artıqdır, məqsədyönlü və sistemli iş aparır.
    Sonra partiya üzvlərindən İbrahim Hənifəzadə, Vasif Kazımov,
Sevinc Ağayeva çıxış etmişlər.

- Cəfər ƏLİYEV

Xocalı soyqırımı qurbanları anılır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 20-də ölkəmizdə rəsmi səfərdə
olan Bolqarıstan Respublikasının Baş naziri Plamen Oreşarskinin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Bolqarıstan Respublikasının Baş
naziri Plamen Oreşarski arasında əvvəlcə təkbətək görüş oldu.

Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inkişafından məmnunluq
ifadə olundu, tərəfdaşlıq əlaqələrimizin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən energetika sektorunda
genişləndirilməsinin önəmi vurğulandı, əməkdaşlığımızın perspektivləri ilə bağlı məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Sonra görüş nümayəndə heyətinin iştirakı ilə davam etdirildi.

*        *        *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 20-də Qazaxıstan Respublikası

Parlamenti Məclisinin sədri Nurlan Niqmatulinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.

Görüşdə Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın bir sıra sahələrdə genişləndirilməsinə
dair məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Rəsmi xronika

    Dünən Naxçıvan şəhərindəki
“Təbriz” mehmanxanasında Bey-
nəlxalq Miqrasiya Təşkilatının
Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin
ikigünlük təliminə start verilib.
    Azərbaycanda miqrasiyanın və-
ziyyəti, insan alverinə qarşı mübarizə
siyasəti, qanunvericilik və əmək-
daşlıq məsələləri, miqrantlara müx-
təlif yardımların təşkili mexanizmi
və digər baza məlumatlarına əsas-
lanan Miqrasiya İnformasiya mər-
kəzlərinin yaradılmasına həsr olun-
muş tədbiri giriş sözü ilə  Naxçıvan
Muxtar Respublikası Qızıl Aypara
Komitəsinin sədri Yaşar Vəliyev
açaraq təlim iştirakçılarını salamla-
yıb, tədbirin əhəmiyyəti haqqında
danışıb. Yaşar Vəliyev   Azərbaycan
Qızıl Aypara Cəmiyyəti ilə Beynəl-
xalq Miqrasiya Təşkilatı arasındakı
mövcud anlaşma memorandumunun
əhəmiyyətindən söz açaraq bildirib
ki, keçilən təlimlər Naxçıvan şəhə-
rində və muxtar respublikanın  yeddi
rayonunda  yaradılacaq Miqrasiya
İnformasiya mərkəzlərində işlərin
daha da fəal bir məcraya yönəldil-
məsinə imkan verəcək.
    Beynəlxalq Miqrasiya Təşkila-
tının Azərbaycandakı Nümayəndə-
liyinin rəhbər əvəzi Sərhan Aktoprak
təmsil etdiyi təşkilatla müvafiq qu-
rumların əməkdaşlığını yüksək qiy-
mətləndirib və yerlərdə beynəlxalq

miqrasiya sahəsin-
də məlumatsızlığın
aradan qaldırılması
istiqamətində Nax-
çıvan Muxtar Res-
publikası Qızıl Ay-
para Komitəsinin
tərkibində fəaliyyət
göstərəcək Miqra-
siya İnformasiya

mərkəzlərinin  böyük rolu olacağını
deyib. 
    Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiy-
yətinin  təmsilçisi Məmməd Kətanov
cəmiyyətin miqrasiya sahəsindəki
fəaliyyəti haqqında danışıb. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin şöbə
rəisi İlqar Seyidov çıxışında muxtar
respublikada dövlət miqrasiya si-
yasətinin uğurla həyata keçirilmə-
sindən bəhs edib, xidmətin yaradıl-
masından ötən müddət ərzində gö-
rülən işlər, eləcə də Azərbaycan
Respublikasında yaşayan və ya mü-
vəqqəti olan əcnəbilərin, həmçinin
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin uço -
tunun aparılması, miqrasiya proses-
lərinin idarə edilməsində iştirak edən
dövlət orqanlarının zəruri informa-
siya ilə təmin olunması, miqrasiya
ilə bağlı sənədləşmə, yoxlama, sorğu,
təhlil işlərinin avtomatlaşdırılması
və bu sahədə göstərilən elektron
xidmətlərin təkmilləşdirilməsi haq-
qında danışıb. O qeyd edib ki, muxtar
respublika ərazisində miqrasiya pro-
seslərinin tənzimlənməsi, onların
uçotunun aparılması, miqrasiya si-
yasətinin həyata keçirilməsi məq-
sədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 31 may 2010-cu
il tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Dövlət Miqrasiya
Xidməti yaradılıb. Dövlət Miqrasiya

Xidməti əcnəbilərə və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərə muxtar respublika
ərazisində müvəqqəti və daimi ya-
şamaq, həmçinin ölkə ərazisində
haqqıödənilən əmək fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq üçün müvafiq icazə-
lərin verilməsini təmin edir. Azər-
baycan Respublikasında yaşayan və
ya müvəqqəti olan əcnəbilərin və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin uç-
otunun aparılması, miqrasiya pro-
seslərinin idarə edilməsində iştirak
edən dövlət orqanlarının zəruri in-
formasiya ilə təmin olunması, miq-
rasiya ilə bağlı sənədləşmə, yoxlama,
sorğu, təhlil işlərinin avtomatlaşdı-
rılması və bu sahədə göstərilən elek-
tron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə miqrasiya sahəsində vahid
informasiya sistemi – Vahid Miq-
rasiya Məlumat Sistemi yaradılıb.
Miqrasiya proseslərinin həyata ke-
çirilməsində böyük rolu olan bu sis-
temin giriş-çıxış və qeydiyyat böl-
mələrinin idarələrarası avtomatlaş-
dırılmış məlumat-axtarış sisteminə
qoşulması təmin olunub. 
    Beynəlxalq Miqrasiya Təşkila-
tının Azərbaycandakı Nümayəndə-
liyinin proqram köməkçisi İlyas
Nəbiyev Miqrasiya İnformasiya
Mərkəzinin fəaliyyət istiqaməti
haqqında təlim iştirakçılarını mə-
lumatlandırıb,  standart əməliyyat
prosedurları haqda onlara məlumat
verib.
    Təlimin ikinci günü – bu gün
iştirakçılara ehtiyacı olan miqrantlara
birbaşa yardım göstərilməsi haqqında
məlumat veriləcək, onların təlimdə
qazandıqları biliklərin qiymətlən-
dirilməsi sual-cavab vasitəsilə apa-
rılacaq. Təlimin sonunda iştirakçılara
sertifikatlar təqdim ediləcək.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Naxçıvanda Miqrasiya İnformasiya mərkəzlərinin
yaradılması ilə bağlı təlim keçilir    

    Dağətəyi və dağlıq zonada yer-
ləşən Culfa rayonu ötən ili bütün
sahələrdə uğurla başa vurmuşdur.
Rayon İcra Hakimiyyətindən aldığı-
mız məlumatda bildirilir ki, 2013-cü
ildə əhalinin həyat şəraitinin yük-
səldilməsində, sosial-iqtisadi inki-
şafın dayanıqlılığının təmin olun-
masında mühüm rol oynayan sənaye
və digər istehsal sahələrinin yara-
dılmasına diqqət artırılmış, bir sıra
layihələr həyata keçirilmişdir. Bu
dövrdə ənənəvi olaraq tikinti-
 quruculuq işləri davam etdirilmiş,
Teyvaz və Kırna kəndlərində kənd
və xidmət mərkəzlərinin, Kırna kən-
dində həkim ambulatoriyasının, Əb-
rəqunus kəndində məscidin, Ca-
maldın kəndində un dəyirmanının,
Əlincə kəndində yeni xidmət mər-
kəzinin, Teyvaz kəndində 110 şagird
yerlik məktəb binasının, Culfa şə-

hərində Azərbaycan Dövlət Bayrağı
Meydanı Kompleksinin tikintisi,
Kırna, Ərəfsə və Əlincə kəndlərində
məktəb binalarının, Culfa şəhərinin
M.Əsgərov küçəsindəki 16 nömrəli
beşmərtəbəli yaşayış binasının əsaslı
təmiri və yenidən qurulması başa
çatdırılmış, Şurud kəndində 110 şa-
gird yerlik məktəb binasının yenidən
qurulmasına başlanılmışdır. 
    Gülüstan və Əbrəqunus kəndlə-
rində quşçuluq təsərrüfatı, Culfa
şəhərində və Gülüstan, Bənəniyar
kənd lərinin hər birində meyvəçilik
təsərrüfatları, Bənəniyar kəndində
pendir və qarışıq yem istehsalı sa-
hələri, Yaycı və Dizə kəndlərində
istixana kompleksləri yaradılmışdır.
2013-cü ildə rayonda 7 milyon 408
min 900 manatlıq sənaye məhsulu

istehsal edilmişdir ki, bu da 2012-ci
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
5,9 faiz çoxdur. 
    Bəhs olunan dövrdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək
Fondu tərəfindən rayonda kiçik-
həcmli layihələrin maliyyələşdiril-
məsi məqsədilə 8 layihə üzrə 167
min manat kredit verilmişdir. Yeni
istehsal sahələrinin yaradılması əha-
linin məşğulluq problemlərinin həl-
linə əhəmiyyətli təsir göstərmiş,
2013-cü ildə rayonda 153 yeni iş
yeri açılmışdır. 
    Rayonda əhalinin məşğulluğunun
təmin olunmasında aqrar sahə mü-
hüm rol oynayır, kənd təsərrüfatının
inkişafına göstərilən qayğı ildən-
ilə artırılır. Bu isə əhalinin bol məh-

sul istehsal etməklə daxili bazara
töhfələrini verməsinə hərtərəfli şərait
yaratmışdır. Yaradılan şərait bəh-
rələrini vermişdir. Belə ki, 2013-cü
ilin məhsulu üçün 8226 hektar sa-
hədə əkin aparılmışdır. Əkilmiş sa-
hələrin 4045 hektarı buğda, 1038
hektarı arpa olmaqla, 5083 hektarını
taxıl əkini təşkil etmişdir. Bəhs olu-
nan dövrdə taxıl əkini sahələrindən
10 min 962 ton buğda, 2245 ton
arpa tədarük olunmuşdur. Kartof-
çuluğun inkişafında da müsbət di-
namika saxlanılmış, əkilmiş 484
hektar sahədən 5198,1 ton və yaxud
2012-ci illə müqayisədə 303,6 ton
çox kartof yığılmışdır.
    2013-cü ildə rayonda bağçılıq tə-
sərrüfatının yaradılması məqsədilə
2 nəfərə 52 min manat kredit veril-

mişdir. Aqrar sahəyə göstərilən dövlət
dəstəyinin nəticəsidir ki, ötən il ra-
yonda 9771,3 ton tərəvəz, 3428 ton
meyvə, 5594 ton üzüm yığılmışdır.
    Ekoloji tarazlığın qorunmasında
müstəsna rola malik yaşıllıq zolaq-
larının bərpası və genişləndirilməsi
istiqamətində aparılan işlər nəticə-
sində 2013-cü ildə 33 hektar sahədə
yeni yaşıllıqlar salınmış, 12,6 hektar
mövcud yaşıllıq sahəsində bərpa
işləri aparılmış, 12 min 900 ədəd
meyvə ağacı, 6400 ədəd meşə ağacı,
1220 ədəd həmişəyaşıl ağac, 6530
ədəd müxtəlif növ çoxillik gül,
1000 ədəd bəzək kolları əkilmişdir. 
    Ötən il əldə edilən yüksək gös-
təricilər rayon sakinlərini 2014-cü
ildə daha böyük nailiyyətlər qazan-
mağa, “Muxtariyyət ili”ni yeni uğur-
larla başa vurmağa ruhlandırmışdır.  

- Muxtar MƏMMƏDOV

Ötən il Culfa rayonunun hərtərəfli inkişafı təmin olunub
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    Məşğulluq siyasəti təməli ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyev tərə-
findən qoyulan iqtisadi inkişaf siya-
sətinin ən mühüm tərkib hissələrindən
biri olmuşdur. 2001-ci il 2 iyul tarixli
“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu bu istiqa-
mətdə dövlət siyasətini müəyyən et-
mişdir. Daha sonra  Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2005-ci il 26
oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
Məşğulluq Strategiyası (2006-2015-ci
illər)”, dövlət başçısının 2007-ci il
15 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
Məşğulluq Strategiyasının həyata ke-
çirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-
2010-cu illər)” və 2011-ci il 15 noyabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Məş-
ğulluq Strategiyasının həyata keçi-
rilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2011-
2015-cu illər)” ölkədə məşğulluq sə-
viyyəsinin yüksəldilməsinə real im-
kanlar yaratmaqdadır. Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2004-
2008-ci və 2009-2013-cü illərdə so-
sial-iqti sadi inkişafı Dövlət pro -
qramlarının, 2008-ci il 15 sentyabr
tarixli Sərəncamla təsdiq edilmiş
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında yoxsulluğun azal-
dılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı”nın icrası nəticəsində əha-
linin sosial rifahının gücləndirilməsi,
yoxsulluğun azaldılması, məşğulluğun
artırılması, ümumilikdə, ölkədə insan
potensialının qorunması və inkişaf
etdirilməsi istiqamətində müvafiq
tədbirlər həyata keçirilmiş və bu təd-
birlər hazırda davam etdirilir. 
    Vətəndaşların səmərəli və sərbəst
seçilmiş məşğulluğunun təmin edil-
məsinə köməklik göstərməklə insan
kapitalını inkişaf etdirmək, onların
əmək hüquqlarının qorunması, işçi-
lərin maddi, sosial, mənəvi və digər
həyati tələbatlarının ödənilməsi mux-
tar respublikada aparılan sosial-iqti-
sadi siyasətin əsas prioritet istiqa-
mətini təşkil edir. Ölkədə aparılan
iqtisadi siyasətin davamı olaraq, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri tərəfindən təsdiq
edilən və muxtar respublikanın sosi-
al-iqtisadi inkişaf istiqamətlərini özün-
də əks etdirən dövlət proqramlarından
irəli gələn vəzifələrin həyata keçiril-

məsi Naxçıvanın davamlı inkişafı,
sosial infrastrukturun yenidən qurul-
ması, məşğulluğun təmin edilməsi
üçün geniş imkanlar açmışdır. Son
10 ildə muxtar respublikada 59 min
369 yeni iş yeri yaradılmış, iqtisadi
fəal əhalinin sayı 24,7 faiz, məşğul
əhalinin sayı 30,1 faiz çoxalmış, əha-
linin gəlirləri və orta aylıq əməkhaqqı
9,5 dəfə artmışdır. Bununla bərabər,
iş yerlərinin açılması, yeni müəssi-
sələrin işə salınması nəticəsində is-
tehsal olunan məhsulların çeşidi art-
mış, ixracın həcmində müsbət dəyişik -
liklər baş vermişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
əhalisinin əsas hissəsinin kənddə ya-
şaması burada məşğulluğun özünə-
məxsus xüsusiyyətlərini yaratmaqla
böyük məşğulluq potensialına malik
olan kənd əhalisinə xüsusi diqqət ye-
tirilməsini zəruri edir. Bu baxımdan
30 yanvar 2014-cü ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisində
keçirilən müşavirədə Ali Məclisin
Sədri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
qarşısına konkret vəzifələr qoyaraq
demişdir: “Nazirlik sənaye parkla-
rının yaradılması istiqamətində işləri
sürətləndirməli, sənaye müəssisələri
yaradılarkən muxtar respublikanın
bütün rayonlarının mövcud imkan-
ları nəzərə alınmalıdır. Kəndlərdə
məskunlaşmaya və məşğulluq sə-
viyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət
edən xalq tətbiqi sənətinin müxtəlif
sahələrinin, yaxud yerli təsərrüfatçılıq
ənənələrinə əsaslanan kiçik sahib-
karlıq subyektlərinin fəaliyyəti üçün
hərtərəfli şərait yaradılmalıdır”.
    Sahibkarlığın inkişafına böyük
diqqətin göstərilməsi, iş adamlarının
beynəlxalq bazarlara çıxması üçün
əlverişli imkanların yaradılması apa-
rılan siyasətin məqsədyönlülüyündən
xəbər verir. Sahibkarlara kreditlərin
verilməsi, özəl sektorun maraqlarının
müdafiə edilməsi qarşıya qoyulan
məsələlərin həllinə geniş imkanlar
açmışdır. Təkcə 2013-cü ildə muxtar
respublikada 24 hüquqi və 1162 fiziki
şəxs qeydiyyata alınmış, bank və
kredit təşkilatları tərəfindən sahibkar -
lara 49 milyon 765 min manatdan
çox kreditlərin verilməsi nəticəsində
2260 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun
da 2092-si daimi iş yerləridir. 
    Əmək bazarı bazar münasibətlərinə
xas olan cəhətləri özündə birləşdir-

məklə məşğulluğun təmin edilməsinin
ən mütərəqqi üsuludur. Müasir iqtisadi
reallıqlar əmək bazarında yeni tə-
ləblərin meydana çıxmasını şərtlən-
dirir. Bu səbəbdən əmək ehtiyatlarının
əmək bazarına uyğun formalaşdırıl-
ması, tələb və təklif arasında tarazlığa
nail olunması mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında əmək bazarının tənzimlən-
məsi və əhalinin səmərəli məşğullu-
ğunun təmin edilməsi məqsədilə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2013-cü il 18 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə “2014-2015-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əhalinin məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edil-
mişdir. Proqramın məqsədi əmək ba-
zarında tələb və təklifin real vəziy-
yətinin qiymətləndirilməsi ilə əhalinin
səmərəli məşğulluğunun inkişafına,
əmək bazarının tələblərinə uyğun
peşə hazırlığına, işaxtaranların, sosial
müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və
işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxs-
lərin məşğulluğunun təmin edilməsinə
köməklik göstərilməsinə, əlillərin
əmək bazarına inteqrasiyasının təmin
edilməsinə, onların məşğulluq sə-
viyyəsinin artırılmasına yönəlmiş
tədbirlərin həyata keçirilməsindən
ibarətdir.
    Məşğulluq sahəsində dövlət siya-
sətinin əsas istiqamətlərini bütün və-
təndaşlara əmək və məşğulluğu sər-
bəst seçmək hüququnun həyata ke-
çirilməsində bərabər imkanların təmin
edilməsi, sahibkarlığın inkişaf etdi-
rilməsi məqsədi ilə onlara köməklik
göstərilməsi, işaxtaranların sosial
müdafiəsinin təmin edilməsi və  işə-
götürənlərin həvəsləndirilməsi təşkil
edir. Təsdiq edilmiş proqramda işə-
götürənlərin həvəsləndirilməsi məq-
sədilə “Ən fəal işəgötürən” nomina-
siyası üzrə müsabiqənin keçirilməsi
və qaliblərin mükafatlandırılmasının
nəzərdə tutulması qarşıya qoyulmuş
məqsədə çatmaqda xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. 
     Sosial-iqtisadi inkişaf cəmiyyətin
potensial istehsal imkanlarının yük-
səlməsinə müsbət təsir göstərməklə
həyat tərzini, yaşayış imkanlarını yax-
şılaşdırır və məşğulluğun artırılması
ilə nəticələnir. Bu baxımdan Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri tərəfindən təsdiq edilmiş “2014-
2015-ci illərdə Naxçıvan şəhərinin
sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Proqram”da
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata
keçirilməsi də cari ildə muxtar res-
publikada  məşğulluğun yüksəlməsinə
güclü təkan verəcəkdir.
    Əlbəttə, hər bir dövlətin ən qiymətli

sərvəti onun insanları olduğundan

muxtar respublikamızda əhalinin rifah

səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqa-

mətindəki məqsədyönlü dövlət siya-

sətinin həyata keçirilməsi hər zaman

daha böyük nailiyyətlər əldə olun-

masına əsas yaradır.

Mehriban İMANOVA
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Məşğulluğun təmin edilməsi inkişafın 
prioritet istiqamətlərindəndir

Davamlı inkişafın təmin edilməsində təkcə iqtisadi artım deyil,
eyni zamanda ətraf mühitin qorunması, əhalinin sağlamlığı,

yüksək həyat şəraitinin təmin edilməsi, təbii və insan ehtiyatlarından
səmərəli istifadə, məşğulluq sisteminin inkişafı nəticəsində işsizlik və
yoxsulluq səviyyəsinin aradan qaldırılması kimi sosial məsələlər vacib
şərt hesab olunur. Məşğulluq bazar iqtisadiyyatının əsas məsələlərindən
biri olub, məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində insanlar arasında yaranan
münasibətləri özündə əks etdirir. Bu münasibətlərin əsas məqsədi artan
ehtiyacların ödənilməsini təmin etməkdən ibarətdir. İnsan fəaliyyətinin
bütün sahələrində təzahür edən məşğulluq, bütövlükdə, cəmiyyətin möv-
cudluğunun maddi-mənəvi əsası, səmərəli iqtisadi fəaliyyətin nizamlanması
üçün mühüm amildir. İnsan əməyi olmadan istehsal prosesini həyata
keçirmək mümkün deyil. Ona görə də müasir iqtisadi şəraitdə dövlətimizin
makroiqtisadi siyasətinin əsas məqsədlərindən biri əmək qabiliyyətli
əhalinin məşğulluğunu yüksək səviyyədə təmin etməkdən ibarətdir. 

    Zavodun açılış mərasimində
çıxış edən Ali Məclisin Sədri bu
barədə deyib: “Azərbaycan Res-
publikası, onun tərkib hissəsi
olan Naxçıvan Muxtar Respub-
likası uzun illər Sovetlər Birliyinin
tərkibində yaşayıblar. Həmin il-
lərdə keyfiyyətə deyil, kəmiyyətə
üstünlük verildiyinə görə qurulan
müəssisələr, istifadəyə verilən təş-
kilatlar çox tez bir zamanda da-
ğılıb sıradan çıxırdı. Yenidən qu-
rularaq istifadəyə verilən bu zavod
da Sovetlər Birliyi dövründə qu-
rulmuş bir müəssisə idi. O vaxt
müəssisənin quruluşuna fikir ve-
rilməmiş, istehsal edilən məh-
sulların keyfiyyəti də heç vaxt
qaneedici olmamışdır. 
    İndi həmin müəssisənin ye-
rində yeni bir müəssisə qurulub.
Bu, özəl bölmənin bəhrəsidir.
Müəssisənin sahibkarı müəssi-
səni tam müasir tələblər səviy-
yəsində qurubdur və orada is-
tehsal olunan məhsullar da key-
fiyyətinə görə müasir tələblərə
cavab verə biləcək, iqtisadiyya-
tımızın inkişafına öz töhfəsini
verəcəkdir”.
    Ötən dövr ərzində ölkəmizin
və xarici ölkələrin analoji istehsal
müəssisələri ilə əlaqə saxlayan,
yenilikləri izləyən, burada çalı-
şanların peşəkarlığının artırılma-
sına ciddi önəm verən, muxtar
respublikanın belə məhsullara olan
tələbatının ödənilməsi istiqamə-
tində xeyli iş görən müəssisənin
bugünkü fəaliyyəti ilə yaxından
tanış olmaq üçün bu günlərdə za-
voda üz tutduq. Zavodla tanışlıq
zamanı burada müasir texnologi-
yaların tətbiqinə geniş yer veril-
diyini, bu prosesin keyfiyyətli
məhsul istehsalında mühüm rol
oynadığını gördük. Qeyd edək ki,
həmin müəssisənin istehsal etdiyi
eyniadlı məhsullar əvvəllər xarici
bazardan, xarici şirkətlərdən alınır,
muxtar respublikanın tələbatı qis-
mən ödənilirdi. Belə məhsulların
daşınması əlavə xərclər yaradır,
bu məhsullar böyük çətinliklərlə
Naxçıvana gətirilirdi. Muxtar res-
publikamızda isə geniş vüsət alan
quruculuq işlərində, əsasən, di-
yarımızda fəaliyyət göstərən yerli
müəssisələrin istehsal etdiyi məh-
sullara böyük tələbat var. Bu gün
bu tələbatın ödənilməsinə Metal -
əritmə Zavodu da öz töhfələrini
verir. 
    Müəssisədə, əsasən, istifadəyə
yararsız olan maşın və mexanizm
hissələrindən istifadə olunur. 
    Müəssisənin kollektivi istehsal
etdiyi məhsulun keyfiyyətini daim
diqqət mərkəzində saxlayır, kə-
miyyətlə yanaşı, keyfiyyət amili
də unudulmur. Burada çalışanlar
unutmurlar ki, istehsal etdikləri
məhsullar ilk olaraq öz tələbatımız
üçündür. Ona görə də müəssisədə
iş bu istiqamətdə qurulub. Kol-
lektiv həm də ona nail olmaq is-
təyir ki, istehsal etdiyi məhsullar
xarici bazara da ayaq açsın. Hə-
ləliksə bu məhsullardan muxtar
respublikada və ölkəmizin bəzi
regionlarında istifadə olunur. Bu-
nun üçün zavodun ərazisində və
Bakı şəhərində zavodun iki firma
mağazası fəaliyyət göstərir. 
    İlk olaraq plastik qapı-pəncərə
istehsal edilən müəssisədə sonra-
dan reklam tərtibatı işləri, jalüz
pərdələr, pərdə torluqları, asma
tavan, şüşə üzərində mat və rəngli
şəkillərin işlənməsinə başlanılıb.

Əlvan metal üzərində bir-birindən
nəfis döymə işlərini həyata keçirən
zavodda həm də PVC qapı-pən-
cərələr hazırlanır.
    2008-ci ildən müəssisə fəaliy-
yətini bir qədər də genişləndirib.
Burada küçə işıqları, bağ otura-
caqları, təyinatı üzrə çuqun və
sferodan quyu qapaqları, körpü
üçün məhəccərlər, pəncərə tor-
luqları istehsal edilir. 
    Zavod fəaliyyətə qaynaq, ərit-
mə, boya və torna sexləri ilə baş-
layıb. Sonralar daxili imkanlarını
genişləndirib. Hazırda burada 2
qaynaq, 2 boya və təmizləmə,
əritmə, torna, seyf qapısı sexləri
fəaliyyət göstərir. Bu istehsal sa-
hələrində Rusiya istehsalı olan
dəzgahlar quraşdırılıb. 
    Müəssisənin metaləritmə se-
xində yüksək istehsal gücünə malik
metaləridən qazanlar, körpülü kran,
qumqarışdırıcı və presləyici qur-
ğulardan istifadə edilir. Bu istehsal
sahəsində Türkiyə və İran İslam
Respublikasından gətirilən müasir
avadanlıqlar quraşdırılıb. Burada
həmçinin qızdırıcı və havatəmiz-
ləyici qurğular quraşdırılıb, lazımi
iş şəraiti yaradılıb. Məhsul isteh-
salında tərtibat işinə xüsusi diqqət
yetirilir, müasir dizayn element -
lərindən istifadə olunur ki, bu da
müəssisəyə verilən sifarişlərin sa-
yını getdikcə artırır. 
    Zavodda fasiləsiz iş rejimini
təmin etmək məqsədilə aşağı və
yüksəkgərginlikli yarımstansiya
tikilib, transformatorlar, kompres-
sor quraşdırılıb. Hazır məhsulları
obyektlərə çatdırmaq üçün müəs-
sisəyə kifayət qədər müxtəlifmar-
kalı maşınlar alınıb. Burada həm-
çinin su anbarı inşa olunub, çən
quraşdırılıb, zavodun həyətinə iç-
məli su xətti çəkilib.
    Müəssisədə çalışan işçilərin
ixtiyarına müasir tələblər səviy-
yəsində qurulmuş yeməkxana ve-
rilib. Fəhlələr pulsuz nahar ye-
məyi, xüsusi geyim forması və
nəqliyyat vasitəsi ilə təmin edi-
lirlər. Onu da bildirək ki, bu gün
zavodda 115 nəfər naxçıvanlının
məşğulluq problemi həllini tapıb.
Onlarla əmək müqavilələri bağ-
lanılıb, fəhlələrin təhlükəsiz iş
yerində çalışması üçün tədbirlər
həyata keçirilib. Müntəzəm olaraq
texniki təhlükəsizlik qaydaları ba-
rədə söhbətlər aparılması diqqət
mərkəzində saxlanılıb. Burada ça-
lışanlara tibbi kitabçalar açılıb.
Zavodda gigiyena-sanitariya qay-
dalarına əməl olunmasına ciddi
önəm verilir. 
    Bu gün Naxçıvan şəhərində,
rayon mərkəzlərində hər addımda
adıçəkilən zavodun istehsalı olan
məmulatlar zövqümüzü oxşayır.
Muxtar respublikada belə ağır sə-
naye məmulatlarının istehsalı ana-
loji məhsulları digər yerlərdən al-
maqdan, necə deyərlər, canımızı
qurtarıb.
    Metaləritmə Zavodu bu gün
istehsal etdikləri ilə kifayətlənmir.
Muxtar respublikanın sosial-iqti-
sadi inkişafının ən böyük göstəri-
cilərindən olan tikinti-quruculuq
tədbirlərində ehtiyac duyulan məh-
sullar istehsal etmək üçün axtarışlar
aparır, yeni istehsal sahələrinin
yaradılmasına çalışır. İnanırıq ki,
diyarımızda ilk ağır sənaye məh-
sulları istehsalı ilə məşğul olan
zavod gələcəkdə daha böyük uğur-
lara nail olacaq. 

- Muxtar MƏMMƏDOV

Muxtar respublikamızda ağır 
sənaye inkişaf etdirilir

Bu gün muxtar respublikamızın paytaxtı Naxçıvan şəhərində,
rayon mərkəzlərində metaldan, çuqundan, dəmirdən

hazırlanmış müxtəlif məmulatları  görəndə bəziləri istər-istəməz
düşünür ki, yəqin, bu məhsullar diyarımıza digər ölkələrdən gə-
tirilib. Naxçıvanda belə məhsulların istehsalına 2008-ci ildən
başlanılıb. Daha dəqiq desək, həmin il yanvar ayının 29-da “Di-
zayn” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Metaləritmə Zavodunda
ağır sənaye məhsulları istehsalına start verilib.

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv-
lət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Ko-
mitəsindən aldığımız məlumata görə,
ötən il 179,7 kilometr beton və torpaq
kanallar, 110,5 kilometr kollektorlar,
493,5 kilometr ara arxları təmir edilərək
işlək vəziyyətə salınıb. 6,3 kilometr
kaptaj və drenaj tikilib, 930 metr kaptaj
təmir olunub. 46,1 kilometr uzunlu-
ğunda içməli su xətti, 24,1 kilometr
yeni təzyiqli boru xətti çəkilib. 16,4
kilometr su, 7,6 kilometr suvarma, 4,4
kilometr təzyiqli boru xətləri təmir
edilib. Çaylarda və selovlarda 74,6 ki-
lometr sahilbərkitmə işləri aparılıb. 
     Növbəti təsərrüfat ilinin suvarma
mövsümünü uğurla başa vurmaq üçün
ilk mərhələdə sututarlarda tələb olunan
təmir işləri aparılıb və anbarlara su
yığılmasına başlanılıb. 2013-cü il ər-
zində sututarlara 278,7 milyon kubmetr
su yığılıb. 
    Muxtar respublikanın 74 nasos

stansiyasında və 649 subartezian qu-
yusunda təmir işləri aparılıb, 75 sub -
artezian quyusuna yeni nasos qoyulub,
2 ədəd qəzalı subartezian quyusu
bərpa olunub, 4 yeni subartezian qu-
yusu balansa götürülüb.
    Görülən işlər sırasında Böyükdüz
və Xok kəndlərinə çəkilən su xətlərini
xüsusi qeyd etmək lazımdır.
    Ötən il Kəhrizlər İdarəsi tərəfindən
15 kəhrizdə təmir-bərpa işləri başa
çatdırılıb. 
     Azərbaycan Hökuməti və Asiya
İnkişaf Bankı tərəfindən maliyyələş-
dirilən “Su Təchizatı və Kanalizasiya
İnvestisiya Pro qramı” çərçivəsində
Naxçıvan şəhəri üçün tikilən sutə-
mizləyici qurğunun tikintisi başa çat-
dırılıb. Bu qurğunun istismarı nəticə-
sində Naxçıvan şəhər əhalisi yüksək-
keyfiyyətli içməli su ilə təmin edilir.
Naxçıvan şəhərində 102,3 kilometr
içməli su, 88,6 kilometr kanalizasiya

xətləri çəkilib. 6245 ev birləşməsi işi
aparılaraq sayğac qoyulub. Hazırda
bu iş muxtar respublikanın rayon mər-
kəzlərində və rayon mərkəzlərinə
yaxın kəndlərində davam etdirilir.
    Qeyd edək ki, Azərbaycan Höku-
məti və Asiya İnkişaf Bankının birgə
maliyyələşdirdiyi “Sədərək rayonunda
nasos stansiyasının tikintisi” layihəsi
çərçivəsində sərfiyyatı saatda 3 min
kubmetr olan nasos stansiyasının in-
şası başa çatdırılıb. 
    Aldığımız məlumatda o da bildi-
rilir ki, 2014-cü il yanvar ayının
30-da Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisində keçirilən müşavirədə
komitə qarşısında qoyulan vəzifələri
yerinə yetirmək, muxtar respublika
sakinlərinin içməli və təsərrüfat su-
yuna olan tələbatını ödəmək üçün
yaradılmış imkanlardan səmərəli is-
tifadə olunacaq.

Xəbərlər şöbəsi

Meliorasiya və su təsərrüfatının inkişafına ciddi önəm verilir
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    YUNESKO-nun 1999-cu ildə qəbul etdiyi
qərara əsasən, hər il fevralın 21-i bütün
dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi
qeyd olunur.
    Dünyada məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən
dillərin qorunması məqsədilə qeyd edilən
Beynəlxalq Ana Dili Günü hər kəsə öz doğma
dilinin varlığını hiss etmək, onu qorumaq,
inkişaf etdirmək hüququ olduğunu bir daha
xatırladır. İnsanlar arasında ən mühüm ünsiyyət
vasitəsi olan dil xalqın varlığının təzahürü,
onun milli sərvətidir. Xalqın taleyi, onun
mənliyi, mənəviyyatı və mədəniyyəti olan
dil cəmiyyətin təşəkkülü və inkişafı ilə birgə
yaranmışdır.
    Azərbaycan dili çox qədimlərdən etibarən
böyük bir inkişaf yolu keçmişdir. Bu dil uzaq
keçmişdə xalqımızın ictimai həyatında böyük
nüfuz qazanmış, tarixin ayrı-ayrı dövrlərində
dövlət dili kimi işlənmiş, geniş məkanda ün-
siyyət vasitəsinə çevrilmişdir. Ölkəmizin za-
man-zaman müxtəlif imperiyalar tərkibində
yaşamağa məcbur olmasına baxmayaraq, ana
dilimiz hətta bu ağır vaxtlarda belə, milli
məfkurənin, milli şüurun və milli-mədəni də-
yərlərin layiqincə yaşamasını və inkişafını
təmin etmişdir. Azərbaycan dili öz ifadə im-
kanlarının zənginliyi, səs tərkibinin səlisliyi
və qrammatik strukturunun sabitliyi ilə sə-
ciyyələnir. Müasir Azərbaycan ədəbi dili ic-
timai-siyasi, elmi-mədəni sahələrdə geniş iş-
lənmə dairəsinə malik, yüksək yazı mədə-
niyyəti olan və daim söz ehtiyatını zəngin-
ləşdirən bir dildir.
    Dilimizin müasir dövrdə beynəlxalq mü-
nasibətlər sisteminə yol açması, dünyanın
mötəbər kürsülərindən eşidilməsi ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
“İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə
sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük
gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza
ulu babalardan miras qalan bu ən qiymətli
milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz
bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə
etməlidir”, – deyən ümummilli lider Sovetlər
Birliyi dövründə dil siyasətinə mühüm əhə-
miyyət vermiş, 1970-ci illərdən etibarən Azər-
baycan dilinin tarixi elmi şəkildə öyrənilmiş,
müasir Azərbaycan dilinin problemləri ilə

bağlı çoxsaylı elmi-nəzəri əsərlər yaradılmışdır.
Ali məktəblər üçün yazılmış dördcildlik “Müa-
sir Azərbaycan dili” dərsliyi 1974-cü ildə
məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə respublikanın
Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Sovet
imperiyası dövründə ümummilli liderimiz
böyük cəsarət göstərərək Azərbaycan ədəbi
dilinin qorunması və inkişafına xüsusi diqqət
yetirmiş, ana dilimizin 1978-ci ildə qəbul
edilən Azərbaycan SSR Konstitusiyasında
dövlət dili kimi təsbit edilməsinə nail olmuş,
hətta keçirilən mötəbər tədbirlərdə Azərbaycan
dilində çıxış edərək doğma dilinə sonsuz mə-
həbbətini bir daha nümayiş etdirmişdir.
    Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyinin
bərpasına nail olduqdan sonra Azərbaycan
dili xalqımızın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi
və elmi-mədəni həyatında dövlətin rəsmi dili
kimi müstəsna əhəmiyyət kəsb etməyə baş-

lamışdır. Ulu öndərin ölkəmizə rəhbərliyinin
birinci dövründə olduğu kimi, ikinci dövründə
də dövlət dil siyasəti aparıcı mövqeyə yük-
səlmiş, ana dilimizin qorunub-yaşadılmasına
mühüm əhəmiyyət verilmişdir. 1993-cü ildə
xalqın təkidli tələbi ilə yenidən siyasi haki-
miyyətə qayıdan ümummilli liderimizin yük-
sək diqqət və qayğısı ilə Azərbaycan dili
xalqımızın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və
elmi-mədəni həyatında dövlətin rəsmi dili
kimi müstəsna əhəmiyyətə malik olmuş,
1995-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsində
dövlət dilinin Azərbaycan dili olması öz
əksini tapmışdır.
    Dahi şəxsiyyətin “Dövlət dilinin tətbiqi
işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 2001-ci
il 18 iyun tarixli və “Azərbaycan Respubli-
kasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ba-
rədə” 2003-cü il 2 yanvar tarixli fərmanları
ilə ədəbi dilimizin istifadə imkanları daha
da genişləndirilmiş, Azərbaycan dilinin po-
tensialı bir daha üzə çıxarılmış, bütünlükdə,
dil mədəniyyətimiz qarşısında yeni üfüqlər
açılmışdır. Azərbaycan dilinə böyük məhəbbət

və diqqətlə yanaşan ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev deyirdi: “Millətin milliliyini
saxlayan onun dilidir. Şübhəsiz ki, musiqi
də, ədəbiyyat da, ayrı-ayrı tarixi abidələr də
millətin milliliyini təsdiq edir. Amma millətin
milliliyini birinci təsdiq edən onun dilidir.
Əgər Azərbaycan dili olmasa, Azərbaycan
dilində ədəbiyyat da olmaz. Azərbaycan dili
olmasa, Azərbaycan dilində mahnılar olmaz,
musiqi olmaz. Bunların hamısı bir-birinə
bağlıdır. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi
yaşaması, möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi
də bizim nailiyyətlərimizdən biridir. Bu təkcə
dil məsələsi deyil, həm də Azərbaycançılıq
məsələsidir”.
    Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
əsası qoyulmuş dövlət dil siyasəti bu gün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Ölkə Prezidentinin “Azərbaycan Milli Ensiklo -
pediyasının nəşri haqqında” və “Azərbaycan
dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin hə-
yata keçirilməsi haqqında” 2004-cü il 12
yanvar tarixli sərəncamlarına əsasən, latın
qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə dərsliklər,
elmi əsərlər, lüğətlər və bədii ədəbiyyatlar

çap olunaraq ölkə kitabxanalarına paylanıl-
mışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 23 may tarixli Sərəncamı ilə Azər-
baycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın
tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dil-
çiliyin inkişafına dair konkret dövlət proqra-
mının hazırlanması qərara alınmış, bu istiqa-
mətdə ardıcıl tədbirlər görülmüşdür. Dövlət
başçısının 2013-cü il 9 aprel tarixli Sərənca-
mına əsasən isə “Azərbaycan dilinin qlobal-
laşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun
istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına
dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Dövlət proqramında Azərbaycan dilinin təd-
risinin və tətbiqinin genişləndirilməsi, Azər-
baycan dilinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
tətbiq edilməsi və kütləvi informasiya vasi-
tələrində təbliği öz əksini tapmış, teleradiolarda

dil və nitq mədəniyyətinin qorunması məq-
sədilə bədii şuralar yaradılmışdır.
    Bu gün muxtar respublikamızda da dövlət
dil siyasəti uğurla həyata keçirilir. Son illər
muxtar respublikamızda dilimizin saflığı və
qorunması istiqamətində həyata keçirilən təd-
birlər ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə
qarşılanır. Bu gün istər danışıq, istərsə də yazı
dilindən düzgün istifadə olunması, ana dilimizin
daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndi-
rilməsi, təbliğ olunması diqqət mərkəzində
saxlanılır. Muxtar respublikamızda ən ali milli
dəyərimiz olan Azərbaycan dilinin saflığının
qorunması, dilimizin imkanlarının təbliği is-
tiqamətində məqsədyönlü tədbirlər görülür.
Həmçinin ötən ilin avqust ayında muxtar res-
publikanın teleradiolarında bədii şuralar ya-
radılaraq fəaliyyətləri təmin edilmişdir.
     Azərbaycan dili xalqımızın özünütəsdiq im-
kanı, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin
sarsılmaz təməli, dövlət müstəqilliyimizin başlıca
rəmzlərindəndir. Ona görə də ümumişlək ünsiyyət
vasitəsinə çevrilmiş dilimizin öyrənilməsində,
onun qorunub saxlanılmasında hər birimiz səy
göstərməliyik.

“Şərq qapısı”

Azərbaycan dili xalqımızın ən ali milli dəyəridir
21 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günüdür

  – Əli müəllim, əvvəlcə, bu-
günkü tamaşaya görə sizi təbrik
etmək istərdik. Bildiyimizə görə,
əvvəllər də Naxçıvanda olmu-
sunuz və bura ilə bağlı maraqlı
xatirələriniz var. Müsahibəmizə
də elə bu məqamdan başlamaq
istərdik.

    – Çox uzun müddət bundan öncə
– 1974-1975-ci illərdə mən Naxçı-
vanda hərbi xidmətdə olmuşam. O
zaman burada olduğum bir il ərzində
Naxçıvan mənə çox doğmalaşıb,
çox müsbət təsir edib. O zamandan
Naxçıvanın təbiəti də, insanları da
mənim yaddaşımda çox böyük izlər
buraxıb. 40 il əvvəlki Naxçıvan və
bugünkü Naxçıvan. Müqayisə edə
bilmirəm, çox şey dəyişilib, Naxçı-
van böyük inkişaf yolu keçib. Bilirəm
ki, bu böyük dəyişikliklər son 10-
15 il ərzində baş verib. 
    Naxçıvana budəfəki gəlişimdə
mən yaxşı mənada təəccübləndim.
Şəhər çox gözəldir. Təmizlik xüsusilə
məni cəlb elədi. Eyni zamanda ta-
maşanın başlamasına qədər qalan 5
saat müddət ərzində mən fürsətdən
istifadə edib Naxçıvanın bir çox
tarixi yerlərini gəzdim və bir daha
təkrarlamaq istəyirəm ki, valeh ol-

dum Naxçıvana. 
  – XX əsrin 70-ci illərinin Nax-
çıvanından yaddaşınızda nə qa-
lıb? Və bilmək istərdik, o za-
mandan yaddaşınızda qalan mə-
kanlarda hansı dəyişiklikləri
gördünüz?

    – Teatr binasını görərkən xatır-
ladım, tanıdım. Mən hələ o zaman
Naxçıvanda olduğum dövrlərdə ədəbi
əsərlər yazsam da, dramaturgiya ilə
məşğul deyildim. Lakin teatr hələ o
zamanlar məni həmişə cəlb edib.
Şəhərin bu hissəsini mən görəndə
dostlarımıza dedim ki, bax şəhərin
bu hissəsi mənə çox tanış, çox doğ-
madır. Hərbi xidmətdə olduğum il-
lərdə bu küçə, bu yol məni xidmət
elədiyim hərbi hissəyə aparıb çıxa-
rırdı. Amma həmin küçədə və teatrın
xarici və daxili görkəmində çox bö-
yük dəyişik liklər var. Mən bu binaya
daxil olanda gördüm ki, binanın
köhnə quruluşu əsas götürülməklə
teatr yenidən inşa olunub, yenidən
tikilib. Binanın möhtəşəmliyi məni
heyrətə saldı. Bu teatrın binası son
dərəcə yüksək səviyyədə qurulub;
zalın komfortluluğunu, gözəlliyini
görəndə çox sevindim. 

  – Məlumdur ki, ədəbi əsər ki-
çikliyindən və böyüklüyündən
asılı olmayaraq, şairin, yazıçının,
dramaturqun övladı kimidir. Bu
mənada yazılan dram əsərinin
hansı dərəcədə səhnə həllini tap-
ması müəllif üçün mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Nə zaman xəbər
tutdunuz bu əsərin Naxçıvanda
səhnəyə qoyulacağından? Əsərin
Naxçıvandakı səhnə həllini necə

qiymətləndirirsiniz?
    – İlk xəbəri mən sizin qəzetin
internet saytı vasitəsilə almışam.
Bu, əlbəttə ki, məni çox sevindirdi.
Çünki 24 illik dramaturji təcrü-
bəmdə ilk dəfə idi ki, mənim əsərim
Naxçıvanda oynanılacaqdı. Bu əsə-
rin səhnələşdirildiyini görəndə aydın
oldu ki, yazdığım əsərlər getdikcə
özləri özlərinə yol açır. Yəni müəllif

özü müraciət eləmədən bu əsərlərə
müraciət olunur. Bu, dramaturqun
xoşbəxtliyidir. Bu əsər çox mürək-
kəb quruluşlu və yüksək aktyor
oyunu tələb edən bir əsərdir. Son-
radan tamaşanın səhnələşdirildiyi
və keçirilən ictimai baxış haqqında
mən internetdə “Şərq qapısı” qə-
zetində gedən məqalə vasitəsilə
məlumat aldım. Yadımda qalıb ki,
axırıncı dəfə ictimai baxışdan sonra
Rzayev soyadlı bir müəllifin imzası
ilə qəzetinizdə geniş bir informasiya
dərc edilmişdi. Oxudum ki, ictimai
baxış zamanı Naxçıvan ictimaiyyəti,
ziyalıları tamaşaya baxıb və bunu
yüksək qiymətləndiriblər. Tamaşanın
premyerasına da böyük məmnu-
niyyətlə gəldim. Tamaşaya baxdım.
Tamaşa xoşuma gəldi. Çox sevin-
dirici haldır ki, Qacar rolunun ifaçısı
məni çox təmin elədi. Çünki hər
şey Qacarın ətrafındadır bu tama-
şada. Akademik Milli Dram Teat-
rında əsər səhnəyə qoyulanda orada
baş rolu Fuad Poladov oynamışdı.
Mən çox sevindim ki, burada baş
rolu ifa edən Səməd Canbaxşıyev
belə gənc olmasına baxmayaraq,
bu rolun öhdəsindən bacarıqla gəldi.
Deyim ki, o, bu rolu özünəməx-
susluqla ifa etdi. Yəni mənim Ba-
kıda gördüyüm Qacardan xeyli fərq-
li idi. Mənim üçün maraqlı olan o
oldu ki, bu tamaşalar bir-birindən
fərqli idi. Naxçıvan teatrı təlqin
etməmişdi, əsərə yeni bir baxış or-
taya qoymuşdu.

  – Ötən əsrin 90-cı illərinin əv-
vəllərində ölkədə yaranmış böh-
ranlı vəziyyət digər sahələr kimi,

teatrın inkişafına da öz mənfi
təsirini göstərdi. Eyni zamanda
teatrla tamaşaçı arasında bir “so-
yuq münasibət” yaranmışdı. Bu
gün siz həm də Naxçıvan teatrı-
nın kollektivinin fəaliyyəti ilə ya-
naşı, Naxçıvan tamaşaçısını, teatr
izləyicilərini müşahidə etmək
şansı qazandınız. Bu barədə qə-
naətiniz necədir?

    – Mən bayaq aktyorlarımızla da
bu barədə söhbət edirdim. Tamaşa-
çının nəfəsi, tamaşaçının hər bir
replikaya və ya hər hansı vacib səh-
nəyə münasibəti çox vacib amildir.
Bugünkü premyera tam anşlaqla
keçdi. Bu tamaşada mənim ən çox
xoşuma gələn o oldu ki, bir telefon
zəngi belə eşitmədim, bir tamaşaçı
narahatlığı hiss etmədim. Tamaşanın
əvvəlindən sonuna qədər tamaşaçılar
səhnəni çox diqqətlə və maraqla iz-
lədilər. Sondakı alqışlar isə tamaşa-
çıların razılığının göstəricisi olmaqla,
həm də  müəllif üçün, rejissor üçün,
aktyorlar üçün ən böyük tamaşaçı
hədiyyəsi idi. 
    Bir mühüm məqamı da vurğula-
maq istərdim. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbovun tamaşada iştirak et-
məyi bizi çox şərəfləndirdi. O, teatra
çox yaxından bələd olan insan kimi
tamaşaya, teatrın fəaliyyətinə yüksək
qiymət verdi. Əlbəttə ki, bu amil
tamaşaçıya da, yaradıcı heyətə də,
müsbət mənada, böyük təsir göstərir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası rəh-
bərinin teatra bu cür isti münasibəti
teatra insanların da münasibətini
müəyyənləşdirir, onlara təsir edir.
Bu mənada mən tamaşada iştirak
etdiyi üçün Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədrinə
minnətdarlığımı bildirirəm. Teatr
elitar sənətdir, o, kütləvi sənət deyil.
Onu yalnız sevənlər izləməlidirlər.
Lakin teatrı sevmək üçün onu əv-
vəlcə sevdirmək vacib şərtdir və
mənə elə gəlir ki, muxtar respublika
rəhbərinin teatra göstərdiyi bu yüksək

diqqət, qayğı, bu yüksək münasibət
məhz buna xidmət edir. Bu sənətə
sevgini aşılamaq lazımdır. Çünki
teatr hər bir millətin mədəniyyətinin
aynasıdır, güzgüsüdür. Bu güzgünü
sındırmaq olmaz. Elə etmək lazımdır
ki, bu güzgü həyatımızı, gerçəkliyi
göstərməyi bacarsın. Ali Məclis
Sədrinin tamaşadan sonra aktyorlarla
görüşməsi aktyorlara yaradıcılıq hə-
vəsi aşılayır. Onlar başa düşürlər
ki, onların işi cəmiyyətə lazımdır,
bu qiymətləndirilir.

  – Bir sıra tarixi mövzuda ya-
zılmış əsərləriniz var və bunlar
təkcə tarixi mövzuda yazılmış
əsər deyil, həm də bir çox tarixi
şəxsiyyətlərimizə bəraət qazan-
dıran, onları olduğu kimi tama-
şaçıya təqdim edən əsərlərdir.
Bu gün Ağa Məhəmməd şah Qa-
car obrazının simasında biz bunu
bir daha gördük. Bilirsiniz ki,
Naxçıvan tarixi şəxsiyyətlər di-
yarıdır. Bu diyarın yetirmələri
olan elə şəxsiyyətlər olublar ki,
əvvəlki dövrlərdə onlar haqqında
bilərəkdən, subyektiv səbəblərdən
insanlarda mənfi fikir formalaş-
dırılmağa çalışılıb: Naxçıvan
xanları, muxtariyyətin qurucuları
və sair. Nə zamansa Naxçıvan
tarixinə aid bir əsər yazmaq niy-
yətiniz varmı?

    – Tamaşadan qabaq burada bir
neçə muzeyə baxdım, Xan Sarayında
oldum. Naxçıvan torpağı o qədər
böyük şəxsiyyətlər yetirib ki, bunları,
sadəcə, yazmağı bacarmaq lazımdır.
Hər halda düşünürəm ki, ömür vəfa
eləsə, mənim üçün gələcəkdə nələrsə
maraqlı ola bilər. Bunu gələcək gös-
tərər. Ola bilsin, elə bir tarixi məqam
mənə stimul verdi ki, mən belə bir
mövzulu tarixi bir əsər yaradım. Ta-
rixi əsər, tarixi dram ona görə va-
cibdir ki, o həm də bizə tariximizi
öyrədir. 
    – Dəyərli vaxtınızı ayırıb bizimlə
fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və
maraqlı müsahibəyə görə sizə min-
nətdarlığımızı bildiririk.

Müsahibəni apardı: 
- Elnur KƏLBİZADƏ

Yazıçı-dramaturq Əli Əmirli: 40 il əvvəlki Naxçıvan və bugünkü 
Naxçıvan. Müqayisə edə bilmirəm... Naxçıvan böyük inkişaf yolu keçib

    Yazıçı-dramaturq Əli Əmirli 8 kitabın, 25 pyesin müəllifidir.
Fevral ayının 18-də Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında prem-
yerası olan “Ağa Məhəmməd şah Qacar” tamaşası onun 2005-ci ildə
yazdığı “Bütün deyilənlərə rəğmən və ya Ağa Məhəmməd şah Qacar”
əsəri əsasında səhnələşdirilib. Naxçıvana birgünlük qonaq gələn və
yüksək anşlaqla keçən tamaşanın premyerasından sonra Əli Əmirlidən
müsahibə götürmək bizə gecədən xeyli keçmiş qismət olur. Naxçıvan
şəhərindəki “Təbriz” mehmanxanasının qeydiyyat bölməsindən ya-
zıçının qaldığı 508-ci otaqla əlaqə saxlayırıq və qəzetimiz üçün
müsahibə almaqdan ötrü onunla görüşmək istədiyimizi bildiririk. 
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    Dünən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Gənclər və İdman Nazir-
liyi Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rəssamlar Birliyi ilə birgə Xocalı
faciəsinin 22-ci ildönümü ilə əla-
qədar muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinin tələbələri arasında

rəsm müsabiqəsi keçirmiş-
dir. Müsabiqə başlanmaz-
dan əvvəl çıxış edənlər 22
il öncə  ermənilərin dinc
Xocalı sakinlərinə qarşı tö-
rətdikləri vəhşiliklərdən,
faciənin başvermə səbəb-

lərindən, o vaxtkı Azərbaycan ha-
kimiyyətinin öz vətəndaşlarının ta-
leyinə qarşı göstərdiyi biganəlikdən
danışmışlar.
    Sonra müsabiqənin nəticələri elan
olunmuşdur. Orta təhsil müəssisələri
arasında Naxçıvan Dövlət Texniki
Kollecin tələbələri Axtər Sadiqova

və Könül Mərdanova birinci və
ikinci yerlərin sahibi olmuşlar. Üçün-
cü yerə Naxçıvan Tibb Kollecinin
tələbəsi Elmar Ağasoy çıxmışdır. 
    Ali təhsil müəssisələri üzrə Nax-
çıvan Dövlət Universitetinin tələbəsi
Araz Həsənzadə birinci, Naxçıvan
Özəl Universitetinin tələbəsi Mə-
həmmədəli Məmmədli ikinci, Nax-
çıvan Müəllimlər İnstitutunun tələ-
bəsi Lalə Mirzəyeva üçüncü yerlərə
layiq görülmüşlər.  
    Qaliblərə  təşkilatçılar tərəfindən
diplom və hədiyyələr verilmişdir. 

Xəbərlər şöbəsi

Xocalı faciəsinin 22-ci ildönümü münasibətilə rəsm müsabiqəsi 

    Novruz bayramının semantika-
sında xalq meydan tamaşalarından
tutmuş ayrı-ayrı mövsümi atribut-
lara, hətta milli mətbəx atributlarına
qədər bu “mifoloji yol”un izləri
özünü qoruyub saxlamışdır. Bila -
vasitə yazın, bununla bərabər, həm
də yeni təsərrüfat ilinin başlanılması
şərəfinə böyük təntənə ilə hər il
qeyd olunan Novruz bayramına
qədər xalq təqvimində müəyyən
məqamlar mövcuddur. Məhz bu
təqvim  qədim əcdadlarımız tərə-
findən ətraf mühitdəki hadisə və
proseslərə ad verilməsi, ilin fəsil,
ay və günlərinin məzmunundakı
mahiyyəti ilə səciyyələnir.
    Mənbələrdə göstərilir ki, qədim
azərbaycanlılar ətraf mühitdə baş
verən kosmoloji prosesləri xüsusən
də təbiət hadisələrinin yaşayışa, gü-
zərana necə təsir etməsinə görə çe-
şidli bölümlərə ayırır və həmin də-
yişiklikləri özünün ilkin bədii tə-
xəyyülündə ibtidai şəkildə də olsa,
obrazlaşdırmışlar. Həyatı çətinliyə
salan qida, istilik çatışmazlığı və
başqa bu kimi sıxıntılarla insanları
imtahana çəkən qışın obrazı əcdad-
larımızın təsəvvüründə qorxulu,
qara cizgilərlə canlandırılmışdır.
Məhz buna görə canlı danışıqda
geniş yer alan “qara qış”, “böyük
çillə”, “kiçik çillə” kimi adlar təbiətin
sərt iqliminin tarixi-semantik məz-
mun daşıyıcısı kimi ortaya çıxmışdır.
Müəyyən məqamlarda “qış”ın əvəz -
edicisi kimi işlənən “çillə” sözü
xalq etimologiyasında dərd-bəla,
ağrı-acı, çətinlik, müşkül anlamlarını
ifadə edir. Qışı dərd-bəla, müşkül,
çətinlik, əzab-əziyyət kimi qəbul
etdiyindən xalqımız onu iki yerə
bölərək “böyük çillə”, (böyük çə-
tinlik) və “kiçik çillə” (kiçik çətinlik)
adlandırmışdır.
    Kiçik çillənin qurtardığı vaxtdan
yazın ilk gününə, yəni Novruz bay-
ramına qədər olan çağ “alaçalpo”,
“ağlar-gülər”, “boz ay” adlanır. Ayın
belə adlarla adlanması həmin dövrdə
havaların buludlu, yağışlı, isti, soyuq,
bir sözlə, dəyişkən olması ilə bağlıdır.
Ətraf mühitdəki digər hadisə və pro-
seslər kimi, ilin fəsil, ay və günlərinin
məzmunundakı mahiyyəti dəyərlən-
dirərək, kəsb etdikləri xüsusiyyətlərə
görə onlara müxtəlif adlar (fevral,
mart – boz  ay, aprel – leysan, may –
ağlar-gülər, iyun – vaynənə, iyul –
qorabişirən, avqust – quyruqdoğan,
quyruqdonan, elqovan, sentyabr –
solyan, oktyabr – elköçdü, noyabr –
qırovdüşən) vermiş əcdadlarımız
boz aya münasibətini “boz ay bo-
zara-bozara keçər” şəklində bildir-
mişdir. Havaların qəfil dəyişməsinə
və gün ərzində bir neçə cildə düş-
məsinə aid şifahi xalq ədəbiyyatının
müxtəlif  janrlarında bu məzmunda
çoxlu nümunələr yaradılmış, söylə-
mələr deyilmişdir.             
    Söyləmələrin birində deyilir ki,

əski çağlarda insanlar ay haqq-he-
sabını bilmirdilər, məhz buna görə
də günü-günə, ayı-aya qarışdırır-
dılar. Belə çaşqınlıqlar insanları bu
qənaətə gətirir ki, ili aylara, ayları
isə günlərə bölsünlər. İlə 12 ay, hər
aya isə 32 gün verirlər. Ancaq bölgü
vaxtı boz aya cəmi 14 gün düşür.
İnciklik olmasın deyə, hər aydan
bir gün götürüb boz ayın günlərinə
əlavə edirlər. Görürlər, bu bölgüdə
də haqsızlıq baş verdi. Hər ayın
31, boz ayın isə cəmi 25 günü oldu.
Onlar yenidən aylara müraciət edir-
lər ki, hərəniz bir gün də boz aya
verin. Ayların yarısı razılaşır, yarısı
isə razılaşmır; nəhayət, biri 2, digəri
3 gününü boz aya verir. Beləliklə,
boz ay olur 30 gün. Buna görə öz
günlərini ilin müxtəlif fəsillərindən
olan aylardan aldığı üçün boz ayda
ilin bütün fəsillərinin yaşandığı tə-
səvvürü yaranmışdır. Boz ayın bu
adla adlanması onun buludlu, ya-
ğışlı, küləkli, isti, soyuq – bir sözlə,
dəyişkən olması ilə bağlıdır. O da
səbəbsiz deyil ki, xalq bu aya öz
münasibətini “boz ay bozara-bozara
keçər” şəklində ifadə edir. Həm
müstəqim, həm də məcazi məna
daşıyan “boz” sözü dilimizdə bir
sıra anlamlar – rəng (boz paltar,
soyuqdan və ya qorxudan rəngi
bomboz olmaq), xasiyyət, sərtlik,
kobudluq (boz adam, üzə bozarmaq)
mənalarını bildirir. “Boz ay boza-
ra-bozara keçər” deyəndə də, yəqin
ki, daha çox onun sərtliyi nəzərdə
tutulur. Boz ayın sərt təbiətinə qarşı
ehtiyatlı olmağa diqqətçəkən digər
bir el rəvayətində deyilir ki, bir
qarının şaxtalı günlərdə heyvanlar
üçün tədarük etdiyi yem ehtiyatı
boz aya qədər qurtarır. Bu andan
da qarı havaların istiləşdiyini görüb
oğlaqlarını çölə buraxır və:
    Mart, gözünə barmağım,

    Yaza çıxdı oğlağım, –   

deyir. Qarının sözlərindən acıqlanan
boz ay yaza yalvarır ki, günlərindən
üçünü ona üç gün müddətinə borc
versin. Yaz razı olur. Boz ay elə bir
boran, tufan qoparır ki, qarının oğ-
laqları tələf olur. Bəzi yerlərdə, əksər
rayonlarda bu üç gün “qarı borcu”
da adlanır. Buradan belə nəticə çıxır
ki, təsərrüfatla məşğul olan insan
mal-qarası, qoyun-quzusu üçün tə-
darük etdiyi ot-ələfin, bəlim-samanın
müəyyən hissəsini bu ay üçün mə-
rəkdə (samanlıqda) ehtiyat saxla-
malıdır. Bunu aşağıdakı bir el mi-
salında da görmək mümkündür. 
    Martda mərək

    Yarı gərək.

    Xalq arasında boz ayın son həftəsi
ilə yazın birinci həftəsində əsən
quru, soyuq, şiddətli küləklərə bəzən
“Xıdır Nəbi küləyi”, həmin küləkdən
sonra ağaclar puçurlamağa başladı-
ğına görə bəzi hallarda buna “puçur
yeli” də deyilir. 

Nizami ƏZİZƏLİYEV

Novruz bayramı Azərbaycan xalqının milli-mənəvi varlığını bütün
dolğunluğu ilə əks etdirən, ümumxalq səviyyəsində qeyd olunan,

etnik təfəkkürdə daşlaşmış bayramdır. Novruz gecə ilə gündüzün bəra-
bərləşməsi, xeyir qüvvələrin şər qüvvələr üzərində qələbə çalması ilə sə-
ciyyələnən, əkinçilik və təsərrüfat həyatının müxtəlif sahələrinin başlanğıcını
özündə təcəssüm etdirən bir bayramdır. 

 Distant təhsilin keyfiyyəti kom-
püter avadanlıqları və internetin
sürətindən, o cümlədən digər
audio-vizual və informasiya tex-
nologiyalarının uğurlu tətbi-
qindən asılıdır. 

    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında internet ilk dəfə 1999-cu ildə
Naxçıvan Kompüter Mərkəzində
abunəçilərin istifadəsinə verilmişdir.
O zaman yalnız 8 abunəçi ilə in-
ternetə qoşulma imkanı əldə edən
mərkəz qısa zamanda böyük inkişaf
yolu keçmişdir. 10 may 2003-cü il
tarixdə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Rabitə və İnformasiya Tex-
nologiyaları Nazirliyi tərəfindən
Naxçıvanda nakhchivan.az internet
provayderi yaradılmışdır. 2006-cı
ildən internet provayderin adı
nakhinternet.az olaraq dəyişdiril-
mişdir. Həmin dövrdə yalnız Dial-
up-la internetə qoşulmaqla inter-
netin sürəti 56 kb/san. olmuşdur.
2005-ci ilin oktyabr ayından eti-
barən isə Naxçıvan şəhərində in-
ternet şəbəkəsinə ən müasir tex-
nologiya ilə – ADSL (asimmetrik
rəqəmli abunəçi xətti) yəni geniş-
zolaqlı internet xidməti vasitəsilə
qoşulma tətbiq edilmişdir. 
     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 5 aprel 2010-cu
il tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Rabitə və İn-
formasiya Texnologiyaları Nazirli-
yinin tabeliyində Naxçıvan Muxtar
Respublikası İnternet Mərkəzi ya-
radılmışdır. Mərkəzin fəaliyyətinin
əsas məqsədi Naxçıvan Muxtar Res-
publikası ərazisində inzibati və tə-
sərrüfat obyektlərini, hüquqi və fiziki
şəxsləri, muxtar respublika əhalisini
internetlə təmin etmək, internetlə
əlaqədar müxtəlif xidmətləri gös-
tərməkdir. Mərkəz yüksəkkeyfiyyətli
internet xidmətləri, web səhifələrinin
tərtibatı və hazırlanması, domen ad-
ların qeydiyyatı, elektron poçt və
ünvanların ayrılması, server sahə-
lərinin icarəyə verilməsi, şəbəkələrin
layihələndirilməsi və qurulması iş-
lərini həyata keçirir. Muxtar res-
publikanın telekommunikasiya şəbə-
kəsi TAE (Trans-Asiya-Avropa) fi-
ber-optik magistral xəttinə qoşulmuş-
dur. Bütün informasiyalar bu magis-
tralın üzərindən ötürülür. 2012-ci ilin
avqust ayından başlayaraq Naxçıvan
şəhərində “Evədək optika” layihə-
sinin icrasına başlanılmışdır. “Evədək
optika” layihəsi imkan verir ki, hər
abunəçiyə 10 mb/san. və ondan yu-
xarı sürətdə internet verilsin. Bu da
elektron ticarət, məsafədən təhsildən
(distant) istifadə və sair üçün əlverişli
internet sürətidir.  
    Hazırda Naxçıvanda internetdən
istifadə edənlərin sayı 300 mindən
çoxdur. Bu gün muxtar respublikanın
ən ucqar dağ kəndlərində belə, ge-
nişzolaqlı internet xidməti fəaliyyət
göstərir.  Muxtar respublikaya daxil
olan internetin sürəti 2005-ci ildə
512 kb/saniyə idisə, 2013-cü ildə

bu sürət 3 gb/saniyəyə çatdırılmışdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ali təhsil müəssisələrinə internet 8-
10 mb/san. verilir. Tam orta mək-
təblərdə isə bu rəqəm 4-5 mb/san.
arası dəyişir. Qeyd edək ki, elek-
tronlaşma yalnız təhsil müəssisələrini
əhatə etmir. 2013-cü ilin oktyabrında
Naxçıvanda “Elektron hökumət”
(e-hokumet.nmr.az) portalı da isti-
fadəyə verilmişdir. Bu portal vasi-
təsilə muxtar respublikanın 34 dövlət
orqanının xidmətlərindən yararlan-
maq mümkündür.
    2014-cü ildə muxtar respublikanın
yaşayış məntəqələrinin 100 faizinin
genişzolaqlı internetlə təmin edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Bu il muxtar
respublikaya daxil olan internetin
sürətinin artırılaraq 5 gb/saniyə ol-
ması planlaşdırılmışdır.

Naxçıvanda ali təhsilin 
inkişafında İKT

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
aparıcı ali məktəblərindən sayılan
Naxçıvan Dövlət Universitetində
müasir İKT-nin tətbiqinə 2000-ci
ildə başlanmışdır. Həmin dövrdən
başlayaraq Azərbaycan Respublika-
sında İKT-nin inkişafı ilə bağlı həyata
keçirilən genişmiqyaslı dövlət pro -
qramları,  Naxçıvanda bu sahədə
həyata keçirilən köklü islahatlar və
universitet layihələrinin ali məktəbə
qazandırdığı informasiya texnolo-
giyaları ildən-ilə artmışdır. 2005-ci
ildən bu günədək ardıcıl həyata ke-
çirilən “Elektron Naxçıvan” bey-
nəlxalq konfransları isə həm dövlət
qurumlarının, həm də xarici ali təhsil
müəssisələrinin İKT-nin gözü ilə
Naxçıvanı tanımasına şərait yarat-
mışdır. Dövlət və ali təhsil müəssi-
səsinin qarşılıqlı işbirliyi ilə həyata
vəsiqə alan tədbirlər isə NDU-nun
paytaxt və regional ali məktəblər
arasında İKT-nin tətbiqi imkanlarına
görə ilk sıralarda yer tutmasına səbəb
olmuşdur. Qeyd edək ki, universitetin
maddi-texniki bazası – elektron
lövhə və proyektorla təchiz olunmuş
100-dən artıq auditoriya, 1000-dən
yuxarı kompüter avadanlığı, Polycom

kameralı auditoriyalar, Elektron ki-
tabxana, internet portalı və univer-
sitetin 110 hektar ərazisini əhatə
edən 10 mb/saniyə gücündə Wi-Fi
simsiz internet xidməti elektron
təhsil bazasının yaradılmasına geniş
imkanlar açmışdır. Hazırda univer-
sitetdə bütün ixtisaslar üzrə imta-
hanların kompüter vasitəsilə aparıl-
ması, bütün dərslərin, elmi-pedaqoji
təcrübələrin nəticələrinin, təhsilin
bütün sahələrinin mərhələ-mərhələ
elektronlaşması, onlayn dərslərin
təşkili, magistr dissertasiyaları və
diplom işlərinin elektron qəbulu və
digər tədbirlər İKT imkanlarının öy-
rədən və öyrənən arasındakı müna-
sibətlərin düzgün qurulması, obyek-
tivlik, şəffaflıq, aktuallıq, peşəkarlıq
kimi prinsiplərin tədrisdə tətbiqi ilə
nəticələnmişdir.  
    Hazırda Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetində 3,5 milyon dollar dəyəri
olan və genişmiqyaslı əhatə dairəsi
ilə seçilən, Cənubi Koreyanın
KOİCA şirkəti ilə birgə həyata ke-
çirilən Elektron Universitet layihəsi
aparılan məqsədyönlü tədbirlərin ən
uğurlu nəticəsidir. Artıq Naxçıvan
Dövlət Universitetinin elektronlaş-
ması universitetə girişdən tutmuş
çıxışadək bütün proseslərin, tələbənin
dərsə davamiyyətinin, elmi-pedaqoji
potensialın, administrativ işlərin
elektronlaşmasını əhatə edir. Qeyd
edək ki, Elektron Universitet layihəsi
reallaşdıqdan sonra universitetə ay-
rılan internetin sürətinin 100 mb/sa-
niyəyə çatdırılacağı planlaşdırılır. 
    Bütün bu prosesləri isə distant
təhsilə keçid və hazırlıq mərhələsi
kimi də dəyərləndirmək olar. Distant
təhsilin nəticələri o zaman uğurlu
ola bilər ki, o, mövcud bazanın tə-
məlləri üzərində davam gətirə bilsin.
Bəs distant təhsili həyata keçirmək
üçün hansı meyarlar tələb olunur?
    İlk növbədə, sürəti 100 və ya
200 mb/saniyə olan internet, ən
müasir kompüter avadanlıqları, bu
avadanlıqlardan sərbəst istifadə edən
professor-müəllim heyəti və öyrənən
tərəfin bütün bu prosesləri əldəetmə
imkanı. Distant təhsili həyata keçirən
universitet buna nə qədər hazırdırsa,
onu qəbul edən cəmiyyət də buna o
qədər hazır olmalıdır.  Bütün bunlar
onu deməyə əsas verir ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında distant təh-
silə keçidi tam reallaşdırmaq olar. 

Naxçıvanda distant təhsilin 
tətbiqi imkanları

Biz bu təhsilalma formasını tətbiq etməklə cəmiyyətin bütün təbə-
qələrinin təhsil almasına şərait yarada bilərik. Artıq yaşından,

fiziki imkanlarından, iqtisadi və sosial durumundan asılı olmayaraq,
hər kəs təhsil ala biləcəkdir. Ən böyük qazancımız cəmiyyətimizi zərərli
vərdişlərdən, kənar meyillərdən uzaq etməklə, onun üçün əlçatmaz
sayılan arzuların reallaşmasına, müasirləşməsinə, dünyagörüşünün
artmasına, əmək bazarının tələblərinə uyğun yetişməsinə, İKT imkanlarını
yalnız əyləncə vasitəsi deyil, eyni zamanda elmin və təhsilin inkişafına
xidmət edən vasitə kimi qəbul etməsinə şərait yaratmaqdır. Ən nəhayət,
bu istiqamətdə aparılan ardıcıl və məqsədyönlü prosesləri dövlətin qüd-
rətlənməsinə, iqtisadi, siyasi, sosial gücünün artmasına, təhsil strategi-
yasının uğurlu tətbiqinə yönəldə bilərik. 
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