
    Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur Ra-
yon Təşkilatı Şərur şəhərindəki 1 nöm-
rəli tam orta məktəbdə Respublika Gü-
nünə həsr olunmuş tədbir keçirmişdir.
Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası ra-
yon təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin deputatı
Əmir Babayevin Azərbaycan Xalq Cüm-

huriyyətinin yaranmasından, az vaxt
ərzində süquta uğramasının səbəblə-
rindən, ötən əsrin sonlarında müstə-
qilliyimizin yenidən bərpası və qorunub
saxlanılması istiqamətində həyata ke-
çirilən taleyüklü tədbirlərdən bəhs edən
məruzəsi dinlənilmişdir. 
    Bildirilmişdir ki, xalqımız daim öz
qəlbində azad yaşamaq, müstəqil döv-
lətin vətəndaşı olmaq ümidini yaşatmış
və bu yolda çətin mübarizələrdən keç-
mişdir. Tarixi təcrübələr göstərir ki, bu
istəyə çatmaq üçün, ilk növbədə, xalqın
əqidə birliyi, daha sonra isə münbit ic-
timai-siyasi şərait mövcud olmalıdır.
Nəhayət, ötən əsrin əvvəllərində belə
bir imkan yarandı və 1918-ci il mayın
28-də Tiflisdə Azərbaycan Milli Şurası
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haq-
qında İstiqlal Bəyannaməsini qəbul
etdi. Milli Şuranın 24 səslə qəbul etdiyi
qərar və 6 bənddən ibarət İstiqlal Bə-
yannaməsi müstəqil Azərbaycan döv-
lətinin varlığını bütün dünyaya bəyan
etdi. Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyi
tarixində ilk Konstitusiya aktının qəbulu
ilə Xalq Cümhuriyyəti forması elan
olundu. Bu hüquqi və siyasi sənəddə
müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaran-
dığı bəyan edildi, onun ərazi hüdudları
müəyyənləşdirildi, həmçinin dövlətin
əsas fəaliyyət prinsipləri öz əksini tapdı.
İstiqlal Bəyannaməsində demokratik
dövlətə məxsus atributların dövlət fəa-
liyyətinin əsası kimi bəyan edilməsi
Azərbaycan xalqının suveren, demo-
kratik, hüquqi dövlət yaratmaq əzmində
olduğunu bütün bəşəriyyətə nümayiş
etdirdi.
    Vurğulanmışdır ki, tarix sübut etdi
ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, inkişaf
etdirmək onu əldə etməkdən qat-qat çə-
tindir. 1918-ci ildə yaranan Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti xarici və daxili
siyasət amilləri ilə izah olunan mürəkkəb
bir şəraitdə fəaliyyət göstərmişdir. Sovet
imperiyasının Azərbaycanı işğal etmək
siyasəti Xalq Cümhuriyyətinin varlığına
son qoydu: Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyəti yalnız 23 ay yaşaya bildi.
    Ötən əsrin sonlarında müstəqilliyin
yenidən bərpa olunması uğrunda res-
publikamızda aparılan azadlıq mücadi-
ləsindən bəhs edən Əmir Babayev ümum-
milli lider Heydər Əliyevin böyük çə-
tinliklər bahasına müstəqilliyimizin qo-
runması, möhkəmləndirilməsi, sarsılmaz
və əbədi olması naminə göstərdiyi mi-
silsiz xidmətlərdən danışmışdır.
    Sonra partiya üzvlərindən Vaqif Cab-
barov, Ünbülbanu Musayeva, Ramin
Şükürov, Məhərrəm Rəhimov və Tahirə
Tahirova çıxış edərək xalqımızın qeyd
etdiyi bayramlar sırasında Respublika
Gününün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini,
azadlıq mücadiləmizdə unudulmaz bir
səhifə olduğunu vurğulamışlar.

Xəbərlər şöbəsi

Respublika Günü 
qeyd olunub

    Mayın 23-də “Milli Fəaliyyət
Proqramı”ndan irəli gələn vəzi-
fələrin icrası ilə bağlı Naxçıvan
Muxtar Respublikasında görülən
işlər” mövzusunda konfrans
keçirilmişdir.
    Konfransı giriş sözü ilə Naxçı-
van Muxtar Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Om-
budsman) Ülkər Bayramova açaraq
məruzə ilə çıxış etmişdir.
    Müvəkkil bildirmişdir ki,
ümummilli lider Heydər Əliyevin
1998-ci il 18 iyun tarixli Sərəncamı
ilə ölkəmizdə insan hüquqlarının
müdafiəsi sahəsində ilk funda-
mental sənəd olan “Milli Dövlət
Proqramı” təsdiq olunmuşdur. 
    Ulu öndərin bu istiqamətdə
müəyyənləşdirdiyi siyasəti uğurla
davam etdirən Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 2011-ci il 27 dekabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında in-
san hüquq və azadlıqlarının mü-
dafiəsinin səmərəliliyini artırmaq
sahəsində Milli Fəaliyyət Proqra-
mı” insan hüquqlarının müdafiəsinə
dair ilk dövlət proqramının fəlsə-
fəsini inkişaf etdirərək insan hüquq
və azadlıqlarının müdafiəsinin
daha səmərəli təşkilinin konsep-
siyasını müəyyən etmişdir.
    2012-2015-ci illəri əhatə edən
“Milli Fəaliyyət Proqramı” nor-
mativ-hüquqi bazanın təkmilləş-
dirilməsi, əhalinin müxtəlif qrup-
larının hüquqlarının müdafiəsi,
dövlət orqanlarının fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi, insan hüquqları
sahəsində tədris, elmi-analitik və
maarifləndirmə tədbirlərinin həyata
keçirilməsi, insan hüquqları sahə-
sində beynəlxalq təşkilatlarla əmək-
daşlıq, proqramın həyata keçiril-
məsinin əlaqələndirilməsi, moni-
torinqi və qiymətləndirilməsi kimi
vəzifələrin həlli istiqamətində mü-
hüm tədbirləri özündə ehtiva edir.
    Vurğulanmışdır ki, ötən dövr
ərzində ölkəmizdə insan hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsi sa-
həsində həyata keçirilən tədbirlər
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
da diqqətdə saxlanılmış, insan hü-
quqlarının müdafiəsi işi genişlən-
dirilmiş, həmçinin “Azərbaycan
Respublikasında insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsinin səmə-
rəliliyini artırmaq sahəsində Milli
Fəaliyyət Proqramı”nda nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin icrası ardıcıl
olaraq davam etdirilmişdir. 
    Ombudsman bildirmişdir ki,
“Milli Fəaliyyət Proqramı”nda
Naxçıvan Muxtar Respublikası
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil
təsisatı üçün də konkret vəzifələr
müəyyən olunmuşdur. Ötən dövr
ərzində Müvəkkil təsisatı pro -
qramda nəzərdə tutulmuş vəzi-
fələrin icrasını diqqətdə saxla-
mışdır. Belə ki, proqramda əha-

linin müxtəlif qruplarının hüquq-
larının müdafiəsi istiqamətində
nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası
məqsədilə  2013-cü ildə müxtəlif
sosial qruplara ünvanlanan və in-
san hüquqlarının müxtəlif isti-
qamətlərini əks etdirən 84 tədbir
keçirilmişdir. 
    Müvəkkilin preventiv mexanizm
funksiyasının icrası istiqamətində
müvafiq işlər görülmüş, preventiv
mexanizm yurisdiksiyasının şamil
olunduğu Daxili İşlər Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi, Səhiyyə Nazir-
liyi, Təhsil Nazirliyi, Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-
liyinə aid, ümumilikdə, 26 müəs-
sisədə mütəmadi və əvvəlcədən
xəbərdarlıq edilmədən 79 başçəkmə
həyata keçirilmişdir.
    Ülkər Bayramova insan hüquq-
ları sahəsində tədris, elmi-analitik
və maarifləndirmə tədbirlərinin hə-
yata keçirilməsi istiqamətində qar-
şıya qoyulan vəzifələrin icrası məq-
sədilə görülən işlərdən də danış-
mışdır. Qeyd olunmuşdur ki, pre-
ventiv mexanizm funksiyasının ma-
hiyyətinin, o cümlədən insan hü-
quqları sahəsində beynəlxalq sə-
nədlərin öyrənilməsinin təmin edil-
məsi, hüquq olimpiadalarının ke-
çirilməsi, insan hüquqları ilə bağlı
bukletlərin və digər vəsaitlərin nəşr
edilməsi və yayılması, kitabxana-
larda insan hüquqları ilə bağlı böl-
mələrin inkişaf etdirilməsi sahəsində
digər qurumlarla birgə keçirilən
müxtəlif maarifləndirici və zəruri
tədbirlər öz bəhrələrini vermişdir. 
    Bildirilmişdir ki, Müvəkkil tə-
sisatı muxtar respublikanın aid
qurumları ilə bərabər, qarşıda duran
vəzifələrin icrası istiqamətində
bundan sonra da  birgə fəaliyyət
göstərərək insan hüquq və azad-
lıqlarının müdafiəsinin səmərəli-
liyinin artırılması, hüquq mədə-
niyyətinin inkişaf etdirilməsi, nor-
mativ-hüquqi bazanın və hüquq
müdafiə sisteminin təkmilləşdiril-
məsi istiqamətində tədbirlərin da-
vamlılığının təmin edilməsi məq-
sədilə qəbul edilmiş “Milli Fəa-
liyyət Proqramı”nın muxtar res-
publikada icrasını uğurla davam
etdirəcək və bu istiqamətdə səy-
lərini daha da gücləndirəcəkdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Aparatı rəhbərinin
müavini, Qanunçuluq və hüquq-
mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin
müdiri Cəlil Rüstəmov “Milli
Fəaliyyət Proqramı”ndan irəli gə-
lən vəzifələrin icrası ilə bağlı
Naxçıvan Muxtar Respublikasın-
da görülən işlər” barədə məruzə
etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki,
bu gün digər sahələrdə olduğu
kimi, Azərbaycanda insan hü-
quqları sahəsində də islahatların
aparılması, zəruri hüquqi bazanın
və institusional əsasların forma-
laşması məhz ümummilli lider

Heydər Əliyevin 1993-cü ildə si-
yasi hakimiyyətə qayıdışından
sonra baş vermişdir. Bu tarixdən
sonra ölkədə qanunçuluğun və
hüquq qaydalarının bərpası isti-
qamətində kompleks tədbirlərin
həyata keçirilməsi prosesi geniş
vüsət almış, ilk dəfə 1998-ci il
iyunun 18-də ümummilli lider
Heydər Əliyev “Azərbaycan Res-
publikasında İnsan hüquqlarının
müdafiəsinə dair Dövlət Pro -
qramı”nı təsdiq etmişdir. 
    “Muxtar respublikamızda da
insan hüquqları təminatı  sahəsində
bir sıra işlər görülmüşdür. Naxçı-
van Muxtar Respublikasında
Konstitusiyanın qəbulu və Om-
budsman institutunun yaradılması,
insan hüquqlarının təminatı ilə
bağlı Konsti tusiya nəzarəti insti-
tutunun formalaşdırılması muxtar
respublikada insan amilinə verilən
diqqətin bariz nümunəsidir”, –
deyən Cəlil Rüstəmov bildirmişdir
ki, bütün bunlarla bərabər, insan
hüquqlarının təminatı onların mad-
di-rifah halının yaxşılaşması, in-
sanlara xidmət edən infrastruktu-
run yaradılması, onların təhsilinin,
sosial müdafiəsinin təminatı, sağ-
lamlığının və sair qorunması sa-
həsində tədbirlərdir. Bu mənada
son illər muxtar respublikada hə-
yata keçirilən işlər, yaradılan in-
frastruktur, səhiyyə, təhsil müəs-
sisələri, tikilən kənd mərkəzləri,
salınan yollar, ümumilikdə, insan
amilinə verilən əhəmiyyətin, la-
yiqli həyat səviyyəsinin yaradıl-
ması istiqamətində görülən işlərin
bariz nümunəsidir.
    Vurğulanmışdır ki, “Milli Fəa-
liyyət Proqramı”nın I fəslində nə-
zərdə tutulan sahələrdə qanunve-
riciliyin təkmilləşdirilməsi muxtar
respublikanın dövlət qurumlarının
birbaşa səlahiyyətində olmasa da,
qəbul edilən normativ aktların ic-
rası diqqətdə saxlanmışdır. Bu fə-
sildə nəzərdə tutulan məsələlər –
həbs yerində saxlanılan, ekstradi-
siya olunmaq üçün tutulmuş şəxs-
lərin, miqrantların hüquqlarının
təmin olunması üçün, gender bə-
rabərliyi, valideyn məsuliyyətinin
artırılması və valideyn vəzifələrinin
tənzimlənməsi ilə bağlı normativ
aktların tənzimlənməsi, hüquqi
şəxslər tərəfindən insan hüquqla-
rının pozulmasının qarşısının alın-
ması məqsədilə müvafiq qanunlar
qəbul edilmişdir. Muxtar respub-
likada normativ xarakterli aktların
bu qurumlara uyğunlaşdırılması
diqqətdə saxlanmışdır. 
    “Milli Fəaliyyət Proqramı”nın
II fəsli icra orqanları qarşısında
konkret vəzifələr müəyyən etmiş-
dir. Belə ki, sahibkarların və is-
tehsalçıların hüquqlarının möh-
kəmləndirilməsi, işçilərin əmək
bazarında rəqabət qabiliyyətinin
artırılması, onların yeni peşələrə
yiyələnməsinə yönəlmiş kursların
təşkili, istehsalatda və tikintidə
əməyin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi sahəsində tədbirlərin sə-
mərəliliyinin artırılması və digər
tədbirlərin həyata keçirilməsi nə-
zərdə tutulmuşdur. Qeyd etmək
lazımdır ki, göstərilən istiqamət-
lərdə artıq bir çox mühüm tədbirlər
həyata keçirilmişdir.
    Dövlət orqanlarının fəaliyyə-
tinin təkmilləşdirilməsi də qarşıda

duran əsas vəzifələrdən biridir.
Dövlət orqanlarının fəaliyyətində
şəffaflığın, dövlət orqanlarının
elektron xidmətlər göstərməsinin
təmin edilməsi, elektron hökumət
portallarının yaradılması kimi və-
zifələr dövlət orqanlarının fəa-
liyyətinin təkmilləşdirilməsində
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu
istiqamətdə də artıq bir sıra işlər
həyata keçirilmişdir. Belə ki, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Om-
budsman təşkilatına preventiv
mexanizmlərlə bağlı müvafiq sə-
lahiyyətlər verilmiş, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin müvafiq fərmanına uy-
ğun olaraq, dövlət orqanları tə-
rəfindən elektron xidmətlər gös-
tərilməsinin təşkil edilməsi məq-
sədilə elektron hökumət portalı
istifadəyə verilmişdir. Artıq mux-
tar respublikanın bir sıra orqan-
larında elektron xidmətlər gös-
tərilməsinə başlanılmışdır. Elek-
tron xidmət növlərinin siyahısı
təsdiq edilmiş, elektron xidmət
göstərən bütün dövlət orqanlarının
portala qoşulması məqsədilə təd-
birlər davam etdirilir.
    Cəlil Rüstəmov qeyd etmişdir
ki, insan hüquqlarının təminatı sa-
həsində islahatların son həddi, son
hüdudu yoxdur. Ölkəmizdə, o cüm-
lədən muxtar respublikamızda da
iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğun
olaraq bu sahədə yeni-yeni ad-
dımlar atılır, hər bir vətəndaşın
layiqli, firavan həyat tərzinin təmin
olunmasına, qanuni mənafeyinin
qorunmasına diqqət göstərilir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məhkəməsinin hakimi Əli Al-
lahverdiyev “Məhkəmə orqanla-
rında “Milli Fəaliyyət Proqramı”nın
icrası ilə bağlı görülən işlər” adlı
məruzəsində tədbir iştirakçılarına
bu barədə məlumat vermişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğunun Hüquqi təminat
və informasiya şöbəsinin rəisi Faiq
Səfərov “Prokurorluq orqanları tə-
rəfindən “Milli Fəaliyyət Proqra-
mı”nda nəzərdə tutulan öhdəliklərin
icra vəziyyəti və həyata keçirilən
tədbirlər” barədə danışmışdır.
    Məruzələr ətrafında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Ramilə Seyid -
ovanın, daxili işlər nazirinin müa-
vini, polis general-mayoru Qaçay
Quliyevin, ədliyyə nazirinin müa-
vini Elnur İsmayılovun, əmək və
əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin
müavini Qadir Əliyevin, rabitə və
informasiya texnologiyaları nazi-
rinin müavini Əli Mikayılovun,
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi
aparatının rəhbəri Anar Əhməd -
ovun, gənclər və idman nazirinin
müavini Məcid Seyidovun, Sə-
hiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri
Nihad Seyidovun, Təhsil Nazirli-
yinin şöbə müdiri Firudin Zaman -
ovun çıxışları olmuşdur. 
    Çıxış edənlər “Milli Fəaliyyət
Proqramı”nın icrası ilə bağlı mü-
vafiq dövlət qurumları tərəfindən
görülən işlər haqqında məlumat
vermişlər.
    Tədbirə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Ülkər
Bayramova yekun vurmuşdur. 

- Muxtar MƏMMƏDOV

“Milli Fəaliyyət Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı Naxçıvan Muxtar
Respublikasında görülən işlər”ə həsr edilmiş konfrans keçirilib

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

www.serqqapisi.az

Qiyməti 20 qəpik
Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır Sayı: 98 (20.999)

24 may 2014-cü il, şənbə 



2
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Statistika Komitəsindən verilən məlumata
görə, iqtisadiyyatın əsas göstəricisi qismində
584 milyon 99 min manatlıq Ümumi Daxi -
li Məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da
2013-cü ilin yanvar-aprel ayları ilə müqa-
yisədə 2,3 faiz çoxdur. Ümumi Daxili Məh-
sulun sahə strukturunda ilk yeri sənaye
sahəsi tutmaqdadır.
    Hər bir nəfərə düşən Ümumi Daxili Məh-
sulun həcmi 2013-cü ilin yanvar-aprel ayları
ilə müqayisədə 1,8 faiz artaraq 1339,7 manata
(1707,9 ABŞ dollarına) çatmışdır.

*   *    * 
    Hazırda muxtar respublika iqtisadiyyatının
lokomotivi sayılan sənaye sahəsində 283
milyon 363 min manatdan çox məhsul istehsal
edilmişdir ki, bu da 2013-cü ilin müvafiq
dövründəki göstəricini 2,2 faiz üstələmişdir. 

*   *    * 
    Dinamik infrastruktur quruculuğu çərçi-
vəsində əsas kapitala 304 milyon 756 min
manatdan çox həcmdə investisiya yönəldil-

mişdir. 2013-cü ilin müvafiq dövrü ilə mü-
qayisədə istifadə edilmiş investisiyanın həcmi
1,4 faiz artmışdır.

*   *    * 
    İnformasiya cəmiyyətinin inkişafına pa-

ralel olaraq davamlı artan informasiya və
rabitə xidmətlərinin həcmi 15 milyon 273
min manatdan çox olmuşdur ki, bu da

2013-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
2,1 faiz çoxdur. Bu müddət ərzində mobil
rabitə xidmətlərinin həcmi 12 milyon 835
min manatdan çox olmuş və bir il öncəki
göstəricini 1 faiz üstələmişdir.

*   *    * 
    İqtisadi inkişafın prioritet istiqaməti kimi
ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı üzrə səmərəli
ərzaq balansı formalaşdırılmaqdadır. Bu dövr
ərzində 31 milyon 799 min manat həcmdə
kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur
ki, bu da 2013-cü ilin müvafiq dövründəki
göstəricini 5,8 faiz üstələmişdir. Cari ilin

yanvar-aprel aylarında muxtar respublikada
6,7 min ton ət (diri çəkidə), 23,7 min ton

süd istehsal edilmiş, 2013-cü ilin yanvar-
aprel ayları ilə müqayisədə ət istehsalı 2
faiz, süd istehsalı 0,3 faiz artmışdır.

*   *    * 
   Əhalinin artan gəlirlərinin davamlılığının

təmin olunması və onun inflyasiyadan qo-
runması üzrə səmərəli mexanizmlərin tətbiqi
ardıcıl təşviq olunmaqdadır. Cari ilin yan-
var-aprel aylarında muxtar respublikada
əhalinin gəlirləri 2013-cü ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 2,8 faiz artaraq 448 milyon
211 min manat, onun hər bir nəfərə düşən
həcmi isə 1,1 faiz yüksələrək 1028 manat
təşkil etmişdir. 

*   *    * 
    İqtisadi siyasətin əsas hədəflərindən biri
kimi əməkhaqlarının davamlı artımı təşviq
olunur və bu məqsədlə, ilk növbədə, sa -
hibkarlığın inkişafına ciddi dəstək verilir.
2014-cü ilin yanvar-aprel aylarında muxtar
respublika iqtisadiyyatında bir işçiyə hesab-
lanmış orta aylıq əməkhaqqının məbləği
378,1 manat təşkil etmiş və əvvəlki ilin mü-
vafiq dövrünə nisbətən 1,3 faiz artmışdır. 

*   *    * 
    Dərinləşən iqtisadi münasibətlərə paralel
olaraq bank işi təkmilləşməkdədir. 1 may
2014-cü il tarixə muxtar respublikanın bank-

larında açılmış bank hesablarının sayı
26939-a çatmışdır ki, bunun da 24023-ü və
ya 89,2 faizi aktiv hesablardır. 2014-cü ilin
yanvar-aprel ayları ərzində açılmış 6661
bank hesabının 6603-ü və ya 99,1 faizi
aktiv hesablardır.

*   *    * 

    İqtisadi inkişafın yüksək templəri, öz növ-
bəsində, xarici ticarət həcminin və onun coğ-
rafiyasının genişlənməsini təmin etməkdədir.

Ötən dövr ərzində muxtar respublikanın 129
milyon 72 min Amerika Birləşmiş Ştatları
dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsi
olmuşdur ki, bu da bir il öncəki göstəricini
0,3 faiz üstələmişdir. İxracın həcmi son bir
il ərzində 17,3 faiz artaraq  93 milyon ABŞ
dollarını ötmüş və xarici ticarət üzrə 58
milyon ABŞ dollarına yaxın həcmdə müsbət
saldo yaranmışdır.

*   *    * 
    Sahibkarlıq strukturlarının kredit resurs-
larına çıxış imkanları davamlı olaraq yaxşı-
laşdırılmaqdadır. 2014-cü ilin yanvar-aprel
aylarında muxtar respublikanın bank və kredit
təşkilatları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə
17 milyon 794 min manatdan çox həcmdə
kreditlər verilmişdir. 

     Naxçıvan Dövlət Universitetində “Bay-
tarlıq təbabəti və ərzaq təhlükəsizliyi: prob-
lemlər və perspektivlər” mövzusuna həsr
olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib.

    Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru,
professor Saleh Məhərrəmov konfransı
açaraq aqrar sahədə əldə olunan nailiy-
yətlərdən, torpaq mülkiyyətçilərinə verilən
güzəştli yardımların miqyasının artmasın-
dan, dövlətin bu sahəyə göstərdiyi diqqət
və qayğıdan danışıb. Baytarlıq təbabəti
və ərzaq təhlükəsizliyinin problemləri və
perspektivlərindən də danışan professor
Saleh Məhərrəmovun “Parazitofaunanın
formalaşmasına təsir edən amillər” möv-
zusunda məruzəsi dinlənilib. 
    Beynəlxalq konfransda çıxış edən Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının kənd təsər-
rüfatı naziri Elşad Əliyev müstəqil Azər-
baycanın sosial-iqtisadi tərəqqisi, muxtar
respublikada aparılan aqrar islahatlar barədə
ətraflı məlumat verib. Nazir Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin 2014-cü il 27 fevral tarixli Fər-
manla təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respub-
likası regionlarının 2014-2018-ci illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Pro -
qramı”ndan irəli gələn məsələlərdən, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində
keçirilən 2013-cü ilin yekunları və qarşıda
duran vəzifələrə dair müşavirədə qarşıya
qoyulan vəzifələrdən danışıb.
    Qars Qafqaz Universitetinin Cərra-
hiyyə kafedrasının professoru İsa Özaydın,
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İns-
titutunun direktoru Səhman Bayramov,
Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq Mər-
kəzinin direktoru Qadir Fərhadov çıxış-
larında baytarlığın inkişafının prioritet
istiqamətləri, dövlətin iqtisadi strategiyası,
ekoloji təhlükəsizlik, əhalinin ərzaq tə-
minatı və qida sağlamlığı, yerli sahib-
karlığın və məhsuldarlığın inkişafının
əhəmiyyətindən bəhs edib, kadr çatış-
mazlığının aradan qaldırılması ilə bağlı
təkliflər səsləndiriblər. 
    Qeyd edək ki, konfransın gedişi zamanı
Naxçıvan Dövlət Universitetinin son bir il
ərzində beynəlxalq əlaqələrinin inkişafından
bəhs edən slaydlar nümayiş etdirilib.
    Konfrans öz işini “Baytar həkimlərinin
ərzaq təhlükəsizliyində rolu”, “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında və ətraf zonalarda
heyvanlarda yayılan əsas təhlükəli xəstə-
liklər və onlara qarşı mübarizə tədbirləri”
mövzularına həsr olunmuş bölmə iclasla-
rında davam etdirib. 

Mina QASIMOVA

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
aqrar region olduğundan kənd tə-
sərrüfatının, xüsusilə əkinçiliyin
inkişaf etdirilməsi bu sahədə zəruri
tələblərin yerinə yetirilməsini qar-
şıya məqsəd qoyur. Yaradılmasının
10-cu ili tamam olan Kəngərli ra-
yonunda da  aqrar sahədə görülən
işlər torpaqlardan səmərəli istifadə
olunmasına şərait yaratmaqla bə-
rabər, torpaq mülkiyyətçilərinin
də qarşısında geniş imkanlar açır.
25 may 2011-ci il tarixdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisin -
də keçirilmiş “Kənd təsərrüfatı sa-
həsində həyata keçirilən tədbirlər
və qarşıda duran vəzifələr” barədə
müşavirədə Ali Məclisin Sədri tor-
paqların tərkibinin öyrənilməsi və
əkin sahələrinin rayonlaşdırılması
ilə bağlı tapşırıqlar vermişdir. Hə-
min tapşırıqların icrası istiqamə-
tində Kəngərli rayonunda Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Torpaq
və Xəritəçəkmə Komitəsinin Kən-
gərli Rayon Şöbəsi tərəfindən mü-
hüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Belə ki, rayonda əkin dövriyyəsinə
daxil olan torpaqların tərkibinin
öyrənilməsi, torpaqların və əkin-
lərin rayonlaşdırılması məqsədilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
əməkdaşları ilə birlikdə rayonun
əkin atlası hazırlanmışdır. Hər bir
bələdiyyə ərazisi üzrə torpaqların
kartoqrama xəritələri, həmçinin
ərazidə yayılmış torpaq tipləri və
növ xəstəlikləri üzrə torpaq xəri-
tələri tərtib edilmişdir. Kartoqrama
xəritələrinin hazırlanması üçün
şöbə tərəfindən hər bir bələdiyyə
ərazisi üzrə bütün mülkiyyət növləri
müəyyənləşdirilərək işçi planlar
hazırlanmış və həmin planlar əsa-
sında Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Layihə Axtarış Kimyalaşdırma
Stansiyası tərəfindən yerlərdən tor-
paq nümunələri gö türülərək ana-

lizlər aparılmışdır. Aparılmış torpaq
analizlərinin yekunu olaraq kar-
toqrama cədvəlləri hazırlanmışdır.
Torpaq xəritələri isə əvvəllər apa-
rılmış tədqiqatlar nəticəsində tərtib
olunmuş rayon torpaq xəritələrinin
bazası əsasında elektron kadastr
xəritələri üzərində hazırlanmışdır.
Məlumat üçün qeyd edək ki, Kən-
gərli rayonu ərazisinin dağlıq və
dağətəyi maili düzənliklərdən ibarət
olması burada torpaq-iqlim müx-
təlifliyi nəzərə alınmaqla kənd tə-
sərrüfatı bitkiləri əkinlərinin ixti-
saslaşdırılması zərurətini ortaya
qoyur. Rayonun düzənlik zona-
sında, əsasən, boz, boz-gəcli, boz-
qonur torpaqlar, qismən ibtidaidən
suvarılan açıq-qəhvəyi torpaqlar,
Arazboyu və Duzdağ ətrafında şo-
ran və şorakət torpaqlar mövcuddur.
Aparılan araşdırmalara görə, həmin
ərazilərdə əkin aparılması üçün
aqrotexniki qaydalara uyğun olaraq
üzvi və mineral gübrələrdən istifadə
edilməsi məqsədəuyğun hesab edil-
mişdir. Eyni zamanda rayonun dü-
zənlik ərazilərində taxılçılıq, kar-
tofçuluq, meyvə-tərəvəz və digər
kənd təsərrüfatı məhsullarının be-
cərilməsi üçün münbit şərait vardır.
Elə bu şəraitdən istifadə olunaraq
rayon ərazisində ötən il kənd tə-
sərrüfatı istehsalçıları tərəfindən
3869 hektar taxıl sahələrindən 10
min 901 ton məhsul əldə edilmişdir
ki, bu da hər hektarın məhsuldar-
lığının 28,2 sentner olduğunu gös-
tərir. Bundan əlavə, daxili bazarın
yerli tərəvəz məhsulları ilə təmin
olunması da diqqət mərkəzində
saxlanılmış, 290 hektar sahədən
3526 ton tərəvəz tədarük edilmişdir.
Sаhibkаrlаrа güzəştli şərtlərlə krеdit
və аvаdаnlıqlаrın vеrilməsi nəti-
cəsində kartofçuluğun da inkişafına
maraq xeyli artmışdır. Ötən il 213
hektar sahədə kartof əkini aparıl-
mışdır ki, həmin sahələrdən 2839
ton məhsul əldə olunmuşdur. Tor-

paqlardan səmərəli istifadə olun-
ması, eyni zamanda aparılan torpaq
analizləri zamanı əldə edilən mə-
lumatların torpaq mülkiyyətçiləri
ilə bölüşdürülməsi şöbə tərəfindən
diqqət mərkəzində saxlanılmış və
mütəmadi olaraq bu istiqamətdə
maarifləndirici tədbirlər həyata
keçirilmişdir.
    Bu gün torpaqlardan səmərəli
istifadə olunmasında mühüm şərt-
lərdən biri də meliorasiya və irri-
qasiya tədbirlərinin düzgün təş-
kilidir. Bildiyimiz kimi, son illərdə
muxtar respublikamızda bu sahədə
xeyli irəliləyişə nail olunmuşdur.
Kəngərli rayonunda da əkin sa-
hələrinin suvarma suyuna olan tə-
ləbatının ödənilməsi istiqamətində
mühüm işlər görülmüşdür. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 17 sentyabr 2008-ci il ta-
rixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2008-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında əhalinin
ərzaq məhsulları ilə etibarlı təmi-
natına dair Dövlət Pro qramı”na
əsasən, Kəngərli rayonunda Bö-
yükdüz-Xok suvarma xətlərinin
yenilənməsi başa çatdırılmış, 1000
hektar torpaq sahəsi əkin dövriy-
yəsinə daxil edilmişdir. Hazırda
dövlətimizin qayğısı sayəsində
“Kəngərli rayonunda irriqasiya
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi”
layihəsi çərçivəsində işlər uğurla
davam etdirilir. Rayonun Yeni
Kərki, Xıncab, Təzəkənd və Bö-
yükdüz kəndlərinin torpaq sahə-
lərinin suvarma suyu ilə təmin
olunması məqsədilə Uzun oba Su
Anbarından 32,4 kilometr uzun-
luğunda 720 millimetrlik qoşa
boru xətti çəkilir. İşlər tamamlan-
dıqdan sonra rayonda əlavə 4 min
hektar yeni torpaq sahəsini də

əkib-becərmək mümkün olacaq.
Bu qədər torpaq sahəsinin əkin
dövriyyəsinə daxil edilməsi həm
torpaq mülkiyyətçilərinin işlə tə-
min olunması, həm də məhsul
bolluğunun yaradılması baxımın-
dan rayon zəhmətkeşlərinə əlavə
imkanlar verəcək. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 14 fevral
2012-ci tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2012-2015-ci illərdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında
meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin in-
kişafı üzrə Dövlət Proqramı” ilə
də bağlı Kəngərli rayonunda mü-
hüm işlər görülür. Görülmüş işlərin
nəticəsidir ki, indi rayonda 158
hektar meyvə bağı var ki, bunun
da 19 hektarını üzüm bağları təşkil
edir. Yeri gəlmişkən, qeyd edək
ki, təsərrüfatçılara yaradılan im-
kanlardan biri də rayonda 300 ton
tutumu olan soyuducu anbarın
mövcudluğudur ki, təsərrüfat sa-
hibləri də bundan yetərincə ya-
rarlana bilirlər.
    Bütün bunlarla yanaşı, Naxçı-
van Muxtar Respublikası Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə Komitə-
sinin Kəngərli Rayon Şöbəsinin
qarşısında duran əsas vəzifələrdən
biri də torpaqların münbitliyinin
artırılması istiqamətində tədbirlərin
həyata keçirilməsidir. Bu məqsədlə
şöbə tərəfindən rayonun Xok kən-
dində 561 hektar, Böyükdüz kən-
dində 556 hektar torpaq sahəsinin
şoranlaşmaya məruz qaldığı, 124
hektar sahənin isə tam şoranlaşdığı
aşkarlanmışdır. Doğrudur, həmin
ərazilərdə məhsuldarlığın aşağı
olmasına baxmayaraq, qismən
taxıl əkinləri aparılır. Ancaq qeyd
edilən ərazilərdə yaxın gələcəkdə
meliorativ tədbirlərin aparılması
bu torpaq sahələrinin də əkin döv-
riyyəsinə daxil edilməsinə imkan
verəcək.

Aqrar tədbirlər torpaqlardan səmərəli 
istifadə olunmasına imkan verir

Bəli, muxtar respublikamızın ən gənc rayonu olan Kəngərli
rayonu həyata keçirilən aqrar tədbirlər nəticəsində ildən-ilə

kənd təsərrüfatının artan templə inkişaf edən bölgələrdən birinə
çevrilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən
imzalanmış müvafiq sərəncam və təsdiq edilmiş dövlət proqramlarından
irəli gələn vəzifələrin uğurlu icrası rayonun sosial-iqtisadi inkişafını
sürətləndirməklə bərabər, əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsində
də öz sözünü deməkdədir.

Rəhim ABTALIBOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə

Komitəsinin Kəngərli Rayon Şöbəsinin müdiri

2014-cü ilin yanvar-aprel ayları üzrə 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı

    Son illərdə ölkəmizdə, eyni zamanda muxtar respublikamızda
sosial-iqtisadi sahədə qazanılan çoxsaylı uğurlar, iqtisadiyyatın
dinamik inkişafı mühüm islahatların həyata keçirilməsi ilə yadda
qalmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin imzaladığı sərəncamlar və təsdiq etdiyi dövlət proqramları,
digər sahələrdə olduğu kimi, aqrar sahədə də müsbət nəticələrin
əldə edilməsi ilə nəticələnmişdir.

Ali təhsil ocağında
beynəlxalq konfrans
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     – Elbrus müəllim, mayın 15-16-da
ABŞ-ın İllinoys ştatının Çikaqo şə-
hərində IX Beynəlxalq İpək Yolu
Konfransının keçirilməsi hansı məq-
sədi daşıyırdı?
    – Konfrans haqqında danışmaz-
dan öncə bu konfransda iştirak üçün
mənə şərait yaradan dövlətimizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gün
Naxçıvanda elmin inkişafı, xüsusilə
tarix elminin inkişafı Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun bu sahəyə
diqqət və qayğısının nəticəsidir.  
    Beynəlxalq İpək Yolu Konfransı
artıq bir neçə ildir ki, Çikaqo şə-
hərində təşkil olunur. Məqsəd İpək
Yolu  üzərində tarixən mövcud
olan dövlətlərin tarixi, mədəni, iq-
tisadi məsələlərinin təqdimatı və
müzakirəsindən ibarətdir. Yeni bər-
pa olunan İpək Yolu artıq, sadəcə,
quru yol deyil, “Dəmir  İpək Yolu,
Dəniz İpək Yolu, Hava İpək Yolu,
Enerji İpək Yolu, Fiber-optik İpək
Yolu, Mədəniyyətlərin İpək Yolu”
və sair kimi ifadələrlə yeni məzmun
qazanmışdır. 
    ABŞ-ın aparıcı biznes mərkəz-
lərindən biri olan Çikaqo şəhərində
İpək Yolu boyunca ölkələrin tarixinə,
iqtisadiyyatına, onlar arasında ticarət
və iqtisadi münasibətlərə, ölkələrin
biznes mühiti və tranzit imkanlarına
həsr olunmuş 9-cu ənənəvi İpək
Yolu konfransı keçirildi.
    Çikaqoda yerləşən Mərkəzi Asiya
Tədqiqat Mərkəzi, Şimali İllinoys
Universiteti tərəfindən birgə təşkil
edilmiş bu konfransda ABŞ-ın müx-
təlif ştatlarından iş adamları, uni-
versitet professorları,  ABŞ Dövlət
Departamenti və Müdafiə Nazirli-
yinin nümayəndələri, məsləhət şir-
kətləri, akademik dairələrin üzvləri,
həmçinin  bir sıra ölkələrin diplo-
matik korpus  nümayəndələri iştirak
edirdilər. 
    Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə,
Qazaxıstan, Özbəkistan, Pakistan,
Əfqanıstan və Tacikistanın nüma-
yəndə heyətləri ölkə təqdimatları
ilə çıxış etdilər.
    Təqdim  etdiyimiz məruzə Böyük
İpək Yolunun Azərbaycan və Nax-
çıvanın  qədim və müasir inkişafında
roluna dair oldu. Hal-hazırda ölkə-
mizdə həyata keçirilən irimiqyaslı
infrastruktur layihələr barədə işti-
rakçılara ətraflı məlumat verərək
İpək Yolunun bərpası istiqamətində
ilk təşəbbüskar dövlət kimi Azər-
baycanın mövqeyini vurğuladıq, bu

layihələrin region üçün əhəmiyyə-
tindən danışdıq.
    Bildiyimiz kimi, beynəlxalq əhə-
miyyətli bu layihənin reallaşması
məhz ümummilli lider Heydər
Əliyevin gərgin və çoxşaxəli fəa-
liyyətinin, qətiyyətinin nəticəsidir.
1993-cü ilin sonlarında Bakıda Av-
ropa Birliyinin MDB ölkələrinə tex-
niki yardım proqramı nümayəndə-
liyinin (TASİS) açılması ilə Azər-
baycan iqtisadiyyatının bütün sahə-
lərinin Avropa modeli üzrə yenidən
qurulması prosesinə başlanmışdır.
Məhz bu proqram çərçivəsində hə-
min ilin may ayında  Brüsseldə ke-
çirilən Avropa İttifaqının sammiti
zamanı Orta Asiya ölkələri, Cənubi
Qafqaz respublikaları və təşkilatlar
tərəfindən imzalanmış sazişə əsasən
həyata keçirilən TRASEKA proqramı
qəbul olunmuşdur. Avropa-Qaf qaz-
Asiya nəqliyyat dəhlizi olan
TRASEKA layihəsi Qafqaz regio-
nunun və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin
nəqliyyat şəbəkələrini birləşdirməyi
və nəqliyyat sahəsində məsləhət xa-
rakterli xidmətlər göstərməyi nəzərdə
tuturdu. Müzakirələrin yekunu ola-
raq, “Brüssel bəyannaməsi” adlı iki
rəsmi sənəd imzalanmış və qədim
Şərq-Qərb İpək Yolu dəhlizinin yeni
şəraitdə bərpası, nəqliyyat-kommu-
nikasiya infrastrukturlarının yenidən
qurulması və inkişaf etdirilməsi qə-
rara alınmışdır.
    – Məlumdur ki, Naxçıvan tarixən
İpək Yolu üzərində xüsusi yer tutub.
Konfransda elm adamlarının, iqti-
sadçıların apardıqları müzakirələr-
dən çıxan nəticə nədən ibarətdir?
    – Böyük İpək Yolu adlanan və
tarixən ölkələr və xalqlar arasında
iqtisadi, ticarət və mədəni əlaqələrin
həyata keçirilməsində müstəsna əhə-
miyyəti olan bu yolun keçdiyi əra-
zilərdən biri də Şərqlə Qərb arasında
mühüm məntəqə sayılan və Azər-
baycanın qədim zamanlardan inkişaf
etmiş mədəniyyət, ticarət və sənətkar -
lıq mərkəzlərindən olan  Naxçıvan
ərazisidir. Yaxın Şərqin ticarət mər-
kəzləri ilə Cənubi Qafqazı, Orta
Asiyanı və Uzaq Şərq ölkələrini
əlaqələndirən əsas karvan yollarından
biri Naxçıvan ərazisindən keçmişdir.
Naxçıvan bölgəsi nəinki Azərbaycan,
eləcə də Cənubi Qafqaz üçün çox

mühüm coğrafi-strateji mövqedə
yerləşən ərazidir. Bunu vaxtilə bu
ərazidən keçən beynəlxalq ticarət
yollarının aktiv fəaliyyəti ilə daha
aydın izah etmək olar. 
    Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə
olunan maddi-mədəniyyət nümunə-
ləri təsdiq edirlər ki, Naxçıvan böl-
gəsi ilkin şəhər mədəniyyətinin ya-
randığı ərazilərdən biri olmuşdur.

Şübhəsiz ki, tədqiq olunan bölgədə
yaranan ilk şəhər Naxçıvan şəhəri
olsa da, zaman keçdikcə bu ərazilərdə
yeni şəhərlər də meydana gəlmişdir.
Bu şəhərlər içərisində Naxçıvan,
Ordubad, Azad, Gilan və Qarabağlar
şəhərləri xüsusilə fərqlənmişlər.  
    Tədqiqatlar və hazırkı zamanda
yerləşdikləri coğrafi mövqe də təsdiq
edir ki, bu şəhərlər, əsasən, ərazidən
keçən mühüm ticarət yollarının üzə-
rində yerləşmişlər. Bu şəhərlərin bə-
zisi yarandıqdan sonra ticarət və sə-
nətkarlıq mərkəzinə çevrilsə də, bə-
zilərinin yaranmasında şəhərin sa-
lındığı ərazidən keçən ticarət yolla-
rının mühüm rolu olmuşdur. Qədim
və orta əsr müəlliflərinin əsərlərində
verilən məlumatlar da təsdiq edirlər
ki, şəhərlər, əsasən, ərazidən keçən
ticarət yollarının üzərində salınmış,
ticarət və sənətkarlıq mərkəzləri
kimi inkişaf etmişlər. 
    Bu yol üzərində yerləşən yaşayış
yerləri və qəbir abidələrində aparılan
arxeoloji qazıntılar zamanı külli
miqdarda başqa ölkələrdən gətirilən
avadanlıq (pullar, bəzək əşyaları,
silahlar, möhürlər, metal və gil qablar,
fil sümüyü və rəngli daşlardan ha-
zırlanan  fiqurlar və sair) tapılmışdır. 
   Ticarət yolları üzərində daşınan

mallar dəyərinə görə müxtəlif əmtə -
ələrin adı ilə simvolizə olunurdu.
Tarixi mənbələrdə “ipək”, “çay”,
“baharat”, “ətriyyat”, “şüşə”, “Həcc”
yolu və sair kimi adlandırılan karvan
yolunun ən işlək qollarından biri
uzun müddət Şərq və Qərb ölkələ-
rinin böyük maraqla qarşıladıqları
Naxçıvan duzunun da daşındığı  Duz
yolu olmuşdur.  
    Naxçıvan sənətkarlarının hazır-
ladıqları zərif parçalar, zinət əşyaları,
incə naxışlı ağ qablar, keramika mə-
mulatları, duz, mis, pambıq, taxıl,
quru meyvə, balıq və sair məhsullar
Azərbaycanın digər şəhərlərinə, qon-
şu Cənubi Qafqaz regionlarına və
Yaxın Şərq bazarlarına aparılırdı.
Naxçıvanın əlverişli coğrafi mövqeyi,
zəngin təbii ehtiyatları, şəhərin əsrlər
boyunca ölkənin həyatında mühüm
rol oynaması ona yenidən inkişaf
üçün zəmin yaratmışdır. 
    Təsadüfi deyil ki, Şərqin ən qədim
şəhər mədəniyyət mərkəzlərindən
olan Naxçıvan şəhərinin yaranma-

sının başlıca amilləri yerli coğrafi,
iqtisadi və mədəni zəminlə əlaqədar
olmuşdur. 
    Məruzə zamanı eyni zamanda
XX əsrdə bölgə üzərində oynanılan
imperialist maraqlar və bu maraq-
larda daim bir vasitəyə çevrilən er-
mənilərin tarixi Azərbaycan torpaq-
larını işğal etməklə Naxçıvanı ana
Vətəndən ayırdığı tarixi faktı xüsusilə

vurğulanmışdır. Qeyd edilmişdir ki,
bu gün üç tərəfdən erməni əhatəsində
olan Naxçıvan ərazisi blokada və-
ziyyətində yaşayır. Blokadanın çə-
tinliklərinə baxmayaraq, burada bö-
yük inkişaf var. 
    – İpək Yolunun bərpası Naxçıvan
üçün niyə əhəmiyyətli ola bilər və
bu, bizə nə vəd edir?
    – Konkret olaraq beynəlxalq miq-
yasda yeni İpək Yolunun bərpası
məsələsinə gəlincə, demək olar ki,
bu layihə tam şəkildə həyata keçiri-
lərsə, beynəlxalq magistralın keçib
getdiyi bölgələrdə münaqişəli və-
ziyyətlərin nizamlanmasına əhəmiy-
yətli təsir göstərəcəyi şübhəsizdir.
O cümlədən bu layihə uzun illər er-
məni təcavüzünə məruz qalmış Azər-
baycan və hərtərəfli blokada şərai-
tində yaşamaq məcburiyyətində qa-
lan Naxçıvan ərazisi üçün də mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda
YUNESKO ötən dövrdə bir çox bö-
yük ölkələrin elmi, mədəni və ictimai
fəaliyyətini əhatə edən “Böyük İpək
Yolu: mədəniyyətlərin dialoqu” adlı
çoxsaylı proqramlar hazırlamışdır.
Bu proqrama əsasən, böyük bir bey-
nəlxalq ekspedisiya İpək Yolu ilə
bağlı karvan yolları ilə hərəkət edərək
Mərkəzi Asiya, Çin, Monqolustan,
Qazaxıstan, Azərbaycan və Ukrayna
və digər ölkələrdə olmuşdur. Həmin
proqrama görə, Moskvada, Səmər-
qənddə, Ürgəncdə, Donetskdə, Ulan-
Batorda toplantılar keçirilmişdir. Bu
gün belə beynəlxalq simpozium və
konfranslar, demək olar ki, dünyanın
ən inkişaf etmiş ölkələrində hər il
keçirilməkdədir – o cümlədən Ame-
rikada və Avropada. 
    Bu baxımdan gələcəkdə  “Böyük
İpək Yolu və Naxçıvan” adlı bey-
nəlxalq konfransın keçirilməsi ilə
regionun bu əhəmiyyətli möv qe -
yini beynəlxalq ictimaiyyətin və
YUNESKO kimi nüfuzlu bir quru-
mun diqqətinə çatdırmaq olar.
    Bəlli olduğu kimi, İpək Yolu, sa-
dəcə, ticarət əhəmiyyətinə görə deyil,
həm də mədəniyyətlərarası müna-
sibətlərin inkişafına da ciddi təsir
göstərmək baxımından əhəmiyyət-
lidir. Naxçıvan ərazisinin əfsanəvi
İpək Yolu üzərində mühüm məntəqə
kimi təbliğ olunması bölgədə turiz-
min inkişafına ciddi təsir göstərər.

Bu yolla həm də bölgəyə olan iqti-
sadi, mədəni və elmi maraqları ar-
tırmaq olar.
    Son illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
bilavasitə qayğısı ilə Naxçıvanda
olan qədim tarixi memarlıq abidə-
lərimiz yüksək zövq və ustalıqla
bərpa olunmuşdur ki, bunların da
bir çoxu vaxtilə Böyük İpək Yoluna

xidmət edən abidələr siyahısındadır.
Məsələn, Xanəgah Memarlıq Kom-
pleksi, Naxçıvanın orta əsr körpüləri,
Əlincə qalası, Naxçıvanqala və sair. 
    Naxçıvanda Böyük İpək Yoluna
birbaşa xidmət edən bu tarixi abi-
dələrin dünya əhəmiyyətli abidələr
siyahısına salınması elmi və məntiqi
baxımdan bölgəmizin daha geniş
şəkildə təbliğinə şərait yarada bilər.
Ən nəhayət, Azərbaycanla heç bir
quru ərazisi qalmayan Naxçıvan
üçün yeni İpək Yolunun ən böyük
töhfəsi Bakı-Tbilisi-Qars+Naxçıvan
dəmir yolu xətti layihəsidir. Bu la-
yihənin gerçəkləşdirilməsi bu əra-
zinin uzun illərdən bəri yaşadığı
blokada asılılığından müəyyən də-
rəcədə çıxmasına şərait yardacaqdır. 
    Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
Naxçıvanla əlaqələndirilməsi yeni
İpək Yolunun bərpasında uğurlu ad-
dım kimi qiymətləndirilməlidir.  Bu-
nunla da, həm tranzit daşımalardan
gələn gəlir regonların iqtisadi inki-
şafına təsir edəcək, həm də ağır blo-
kada şəraitində olan Naxçıvan üçün
əlverişli imkanlar açılacaq.
    – Konfransda Naxçıvanın tarixi,
bugünkü inkişafı ilə bağlı hansı mə-
sələlərə toxunuldu? 
    – Biz çalışdıq ki, tədbir iştirak-
çılarının diqqətini Naxçıvanın tari-
xinə, düşdüyü blokada vəziyyətinə
və buna baxmayaraq, möhtəşəm in-
kişafına yönəldək, Naxçıvanın böyük
turizm potensialı, tarixi abidələrimiz
haqqında məlumat verək. Məruzə
zamanı nümayiş etdirdiyimiz video
və slaydlarda bunu xüsusi nəzərə
almışdıq. Naxçıvanın tarixi və mə-
dəni nailiyyətlərini özündə əks et-
dirən ingilisdilli kitab, jurnal və təb-
liğat materiallarının sərgisi isə xü-
susilə iştirakçıların diqqətini cəlb
etdi. Bir daha şahidi olduq ki, Nax-
çıvanın belə məhdud imkanlar şə-
raitində yüksək inkişafa nail olması,
blokada şəraitində intibah dövrünü
yaşaması xarici ölkə nümayəndələri
tərəfindən də maraqla qarşılanır. Bu
isə, təbii ki, ümummilli lider Heydər
Əliyevin ideyalarının Naxçıvanda
uğurla reallaşdırılmasının məntiqi
nəticəsidir. 
    – Maraqlı müsahibə üçün çox
sağ olun!

- Elnur KƏLBİZADƏ

    Xəbər verdiyimiz kimi, mayın 15-16-da ABŞ-ın İllinoys ştatının Çikaqo
şəhərində IX Beynəlxalq İpək Yolu Konfransı keçirilib. Çikaqoda yerləşən
Mərkəzi Asiya Məhsuldarlıq Mərkəzi və Şimali İllinoys Universitetinin
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransda Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Elbrus İsayev “Böyük İpək Yolu” adlı məruzə ilə çıxış edib. Konfransda
Naxçıvanın tarixi və mədəni nailiyyətlərini özündə əks etdirən ingilisdilli
kitab, jurnal və təbliğat materialları sərgilənib, İpək Yolu üzərində Nax-
çıvanın əhəmiyyəti müzakirə edilib. Müsahibimiz tarix üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Elbrus İsayevdir. 

Dünən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Rəssamlar Birliyinin
Bəhruz Kəngərli adına Sərgi
Salonunda “Naxçıvan – bəşə-
riyyətin beşiyi” II Beynəlxalq
Rəsm Festivalında iştirak edən
rəssamların çəkdikləri əsərlərdən
ibarət sərgi təşkil olunmuşdur. 

    Sərgiyə baxışdan əvvəl Naxçıvan
Muxtar Respublikası Rəssamlar Bir-
liyinin sədri, Azərbaycan Respubli-
kasının əməkdar rəssamı Ülviyyə
Həmzəyeva və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Aparatının
Humanitar siyasət məsələləri və ic-
timai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri
Rəhman Məmmədov çıxış etmişlər.
Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2014-cü il 17 yanvar tarixli Sərən-
camı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 90 illik yu-
bileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Pla-
nı”na əsasən keçirilən beynəlxalq
rəsm festivalı Naxçıvanın zəngin ta-
rixi və bu günü ilə səsləşən mədə-
niyyət və sənət bayramı kimi yad-
daşlara həkk olundu. 
    Rəssamlara festivalda iştirak et-

diyini bildirən xatirə plaketi və hə-
diyyələr təqdim olunmuşdur.
    Qonaq rəssamlar onlara göstə-
rilən qonaqpərvərliyə və səmimi
münasibətə görə  minnətdarlıqlarını
bildirmişlər.
    Sonra sərgiyə baxış olmuşdur.
Sərgiyə muxtar respublika ictima-
iyyəti tərəfindən böyük maraq var
idi. Türkiyəli rəssamlardan Nilufər
İnaltonqun, Hülya Sezginin, Gür-
cüstandan Tamar Lamparadzenin,
Gia Markozaşvillinin, iranlı Cəla-
ləddin Piraninin, Azərbaycan rəs-

samlarından Adil Talıbovun, Eldar
Zeynalovun, həmçinin naxçıvanlı
fırça ustalarından Məhəmmədəli
Ələkbərovun, Cavid İsmayılovun,
Tural Həsənlinin, Həbibə Allahver-
diyevanın və başqalarının əsərləri
sərgiyə gələnlərdə xoş təəssürat ya-
ratmışdır. Duyğu və düşüncələrin,
zəngin fəlsəfi təxəyyülün, işıqla
kölgənin, keçmişlə müasirliyin sin-
tezindən yaranan əsərlərdə Naxçı-
vanın simvoluna çevrilən Haçadağ,
yüzillərin yadigarı Nuhun türbəsi,
Naxçıvanqala rəssam təxəyyülünə

məxsus çalarlarla
öz bədii inikasını
tapmışdır. 
    Həmin gün rəs-
samlar Bəhruz Kən -
gərli Muzeyində
olmuşlar. Qonaqla-
ra məlumat veril-
mişdir ki,  30 il
ömür sürən Bəhruz
Kəngərli zəngin irs
qoymuş, yeddi il
yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul
olsa da, 2 minə qədər rəsm əsəri

yaratmışdır. O, realist portret və
mənzərə rəsm yaradıcılığının, eləcə
də Azərbaycan boyakarlığında rea-
lizmin əsasını qoymaqla Azərbay-
can bədii sənət xəzinəsinə dəyərli
nümunələr bəxş etmiş, onu yeni
ictimai məzmun və janr, yeni təsvir
metodu və ifadə vasitələri ilə zən-
ginləşdirmişdir.
    Günün ikinci yarısında Naxçıvan
Dövlət Universitetində gənc rəs-
samların əl işlərindən ibarət sərgiyə
baxış olmuşdur.  
    Bununla da, “Naxçıvan – bəşə-
riyyətin beşiyi” II Beynəlxalq Rəsm

Festivalı başa çatmışdır.
- S.ƏZİMOVA

“Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” II  Beynəlxalq
Rəsm Festivalı başa çatmışdır

Tarixi və yeni İpək Yolu üzərində yerləşən Naxçıvan 
çox mühüm coğrafi-strateji əhəmiyyət daşıyır

Bu həqiqət ABŞ-da keçirilən beynəlxalq konfransda bir daha etiraf olunub



Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

Pedaqoji fakültəsinin professor-müəllim 
kollektivi iş yoldaşları Qəhrəman və 

Aypara Behbudovlara, əzizləri
NOVRUZUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb
fakültəsinin kollektivi Qəhrəman 
və Aypara Behbudovlara, əzizləri

NOVRUZUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və

dərin hüznlə başsağlığı verir.

     Muxtar respublikamızda  praktik
tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məş-
ğul olan səhiyyə mütəxəssislərinin
sertifikasiya  prosesi davam etdirilir.
Məlum olduğu kimi, praktik tibb və
ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
şəxslərin sertifikasiyasının aparılma-
sına 2011-ci ilin sentyabr ayından
başlanmış, təkcə keçən il 187 nəfər
həkim sertifikasiya imtahanında iştirak
etmiş, onlardan 177 nəfəri test imta-
hanlarını və müsahibə mərhələsini
uğurla başa vurmuşdur. 
    Növbəti imtahanda isə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Göz Xəstəxa-
nası, Onkoloji, Yoluxucu Xəstəliklər
mərkəzlərinin, Dəri-Zöhrəvi Dis-
panserinin orta tibb işçiləri öz bilik
və bacarıqlarını sınamışlar.
    Sertifikasiyanın müsahibə turuna
cəlb edilən 52 orta tibb işçisinə ix-
tisaslarına aid, habelə onların praktik
bilik səviyyəsini və peşə vərdişini

müəyyən edən suallar verilmişdir. 
    Müsahibə mərhələsi açıq, hər
bir mütəxəssislə fərdi qaydada 30
dəqiqə müddətində aparılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Tələbə
Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının
Naxçıvan Muxtar Respublikası Re-
gional Bölməsi əməkdaşının iştirakı
ilə keçirilən müsahibənin şəffaflığı
təmin edilmişdir. 
    Müsahibədən sonra imtahan ko-
missiyasının üzvləri verilmiş cavab-
ları müzakirə edərək ümumi rəy əsa-
sında müsahibənin nəticələrini elan
etmişlər. 47 nəfər dolğun cavabları
ilə sertifikasiya imtahanını uğurla
başa vurmuşdur. 5 nəfərin praktik
bilik səviyyəsi imtahan komissiyasını
qane etmədiyindən onlar zəruri həddi
keçə bilməmişlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Orta tibb işçilərinin sertifikasiya
imtahanında müsahibə mərhələsi 

     M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət
Kukla Teatrı bu il yaradılmasının 25
illiyini qeyd edəcəkdir. Bu il Tacikistan
Respublikasının paytaxtı Düşənbə
şəhərində keçirilən “Kuklaların fan-

taziyası” IV Beynəlxalq Kukla Te-
atrları Festivalından qayıdan kollektiv
may ayının 12-dən muxtar respubli-
kanın rayon və kəndlərində yaz-
qastrol səfərinə çıxmışdır. Şərur ra-
yonunun Zeyvə, Maxta, Dəmirçi,
Aralıq, Qarxun, Danyeri, Xanlıqlar
kəndlərində məktəblilər qarşısında
tamaşa göstərən teatrın kollektivi rəğ-
bətlə qarşılanmışdır. Kollektivin Kən-
gərli rayonunun Şahtaxtı, Qıvraq,
Xok, Böyükdüz kəndlərində göstərdiyi
tamaşalar da maraqla qarşılanmışdır. 
     Dünən Culfa şəhər məktəblərində,
rayonun Dizə, Yaycı kəndlərində ta-
maşa göstərmiş teatrın kollektivi növ-
bəti səfərində Babək rayonunun Neh-
rəm, Zeynəddin, Sirab, Şıxmahmud,

Yarımca kəndlərində balaca tamaşa-
çılar qarşısında çıxış edəcəkdir.
    Teatrın bədii rəhbər-direktoru,
Xalq artisti Yasəmən Ramazanovanın
bildirdiyinə görə, kollektiv may ayı-

nın sonunda Ordubad şəhərində və
rayonun Dəstə kəndində də mək-
təblilərə tamaşa göstərəcəkdir.
    Qeyd edək ki, kukla teatrının ba-
laca tamaşaçılara və məktəblilərə
göstərdiyi tamaşa Nağı İsmayılza-
dənin “Ağca və Bozca” əsəri əsasında
hazırlanmış eyniadlı tamaşadır. Ta-
maşanın balacalara aşılamaq istədiyi
əsas məqsəd xeyirxahlıq, mərhəmət,
anaya məhəbbət, çətin anlarda bir-
birinə kömək əli uzatmaqdır. Tama-
şanın quruluşçu rejissoru Xalq artisti
Yasəmən Ramazanova, quruluşçu
rəssamı Rəfael Qədimov, bəstəkarı
Əli Məmmədov, mahnı mətnlərinin
müəllifi şair Zaur Vedilidir. 

Əli RZAyEV

Kukla teatrı muxtar respublikanın
rayonlarında tamaşalar göstərir

    Sual: Əmək stajına görə əlavə
məzuniyyətlərin müddəti  neçə təq-
vim günüdür ?
    Cavab: Azərbaycan Respublikası
Əmək Məcəlləsinin 116-cı maddə-
sinə əsasən, əmək stajından asılı
olaraq, işçilərə:
    -beş ildən on ilədək əmək stajı
olduqda 2 təqvim günü; 
    -on ildən on beş ilədək əmək stajı
olduqda 4 təqvim günü;
    -on beş ildən çox əmək stajı ol-
duqda 6 təqvim günü müddətində
əlavə məzuniyyət verilir. 
    Əmək stajına görə əlavə məzu-
niyyətlər Əmək Məcəlləsinin 118,
119, 120 və 121-ci maddələrində
göstərilən işçilərə verilmir.
    Sual: Fizioloji keyfiyyətləri ilə
bağlı işçilərin məzuniyyətlərinin
müddəti neçə təqvim günüdür?  

Cavab: Azərbaycan Respublikası
Əmək Məcəlləsinin 119-cu maddə-
sinə əsasən, yaşı 16-dan az olan iş-
çilərə əmək məzuniyyəti 42 təqvim
günündən, 16 yaşından 18 yaşınadək
işçilərə isə 35 təqvim günündən az
olmayaraq verilir.
    Əlilliyin qrupundan, səbəbindən
və müddətindən asılı olmayaraq, iş-
ləyən əlillərə və sağlamlıq imkanları
məhdud olan 18 yaşınadək işçilərə
əmək məzuniyyəti 42 təqvim gü-
nündən az olmayaraq verilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi

Nazirliyi Yanında Dövlət Əmək 

Müfəttişliyi Xidməti

Hüquqi maarifləndirmə
günün tələbidir
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    Əqli və fiziki potensialları bərbər peşəsi
üzrə çalışmağa uygun olan sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslər də kursda təhsil almaq üçün
müraciət edə bilərlər. Peşə hazırlığı kursunda

iştirak etmək istəyənlər 2014-cü il may ayının
31-dək tələb olunan aşağıdakı sənədləri yaşa-
dıqları ərazi üzrə məşğulluq mərkəzlərinə
təqdim edə bilərlər.

    1. Yaşayış yerindən arayış
    2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
    3. Tibbi yoxlama haqqında arayış.

Əlaqə telefonu: 545-32-33

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq

Xidməti  Naxçıvan Regional Peşə
Tədris Mərkəzində bərbər və qadın

bərbəri peşələri üzrə kurslar təşkil
edir. 

    Tədrisin müddəti 2 aydır.
    Muxtar respublikanın rayonları
üzrə tələbat aşağıdakı kimidir:

İşaxtaran vətəndaşların nəzərinə!

№ Kəndin adı
Vakant yer

Bərbər Qadın 
bərbəri

Şərur rayonu üzrə
1 Qorçulu 1 1

2 Yengicə - 1
3 Siyaqut - 1

4 Yuxarı  Daşarx - 1

5 Qarxun 1 1

6 Muğancıq-Mehrab - 1
7 Yuxarı  Aralıq - 1
8 Maxta - 1
9 Çomaxtur - 1

10 Danyeri 1 -

11 Aşağı Daşarx - 1
12 Dəmirçi - 1

13 Gümüşlü 1 1

Cəmi: 4 12

Babək rayonu üzrə
1 Aşağı Uzunoba 1 -
2 Sirab 1 -
3 Nəzərabad - 1

Cəmi: 2 1
Ordubad rayonu üzrə

1 Biləv 1 1
2 Parağa 1 -
3 Behrud - 1
4 Dəstə - 1
5 Aşağı Əylis 1 -
6 Yuxarı Əylis 1 1
7 Bist - 1
8 Gənzə 1 1
9 Sabirkənd - 1
10 Çənnəb 1 1
11 Xurs 1 1
12 Ələhi - 1
13 Nürgüt 1 1

Cəmi: 8 11

Culfa rayonu üzrə
1 Xanəgah 1 1
2 Milax 1 1
3 Ləkətağ - 1
4 Teyvaz - 1

Cəmi: 2 4
Şahbuz rayonu üzrə

1 Yuxarı Qışlaq 1 1
2 Biçənək - 1
3 Sələsüz 1 1
4 Kolanı - 1
5 Külüs - 1

Cəmi: 2 5
Kəngərli rayonu üzrə

1 Qıvraq qəsəbəsi - 1
2 Xıncab 1 -
3 Təzəkənd 1 -
4 Çalxanqala - 1
5 Qabıllı - 1
6 Yeni Kərki 1 1

Cəmi: 3 4

    Qədim oğuz-türk yurdu olan Naxçıvan
daha bir möhtəşəm tədbirə – “Naxçıvan –
bəşəriyyətin beşiyi” II Beynəlxalq Rəsm
Festivalına ev sahibliyi etdi. “Naxçıvanqala”
Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi  dünyanın
müxtəlif ölkələrindən gəlmiş qonaqları,
rəng lərdən yeni bir dünya yaradan insanları
qarşıladı. Festivalda iştirak edən rəssamlarla
həmsöhbət olduq, onların təəssüratlarını
öyrəndik.  
    Nilufər İNAlToNQ ( Türkiyə): – Nax-

çıvana üçüncü gəlişim-
dir. 2012-ci ildə təşkil
olunan “Naxçıvan – bə-
şəriyyətin beşiyi”  Bey-
nəlxalq Rəsm Festiva-
lında da iştirak etmi-
şəm. İkinci dəfə belə
bir  möhtəşəm tədbirdə
iştirak etməyim məni

çox sevindirir. Həqiqətən, bu torpaq  şairin,
rəssamın, bir sözlə, bütün yaradıcı insanların
ilham mənbəyidir. Mən bir rəssam kimi bu
torpaqdan böyük ilham alıram. Buraya hər
gəlişimdə yeni bir dünya kəşf edirəm. Bu
dünyada  insanları fəlakətə sürükləyən mü-
haribəyə, xaosa, anarxiyaya, hərc-mərcliyə
yer yoxdur. İnsanlar asudə yaşayıb-yaradır,
əmin-amanlıq içində ömür sürürlər. Şəhərlər,
kəndlər təmiz, səliqəli, güllü-çiçəkli, çaylar
göz yaşı kimi şəffaf sulu, səmalar buludsuzdur.
Bir sənət adamı, xüsusən də rəssam bundan
artıq nə arzu edə bilər?
    Günümüzdə rəssama əsl sənət yaratmağa
imkan verən bir neçə faktor var. Onlardan
birincisi istedaddırsa, ən önəmlilərindən biri
də dövlət dəstəyidir. Naxçıvanda olarkən
mədəniyyətin, incəsənətin saysız himayə-
darları və sevənləri olduğunu gördüm. Fes-

tivalda mən Haçadağı kətan üzərinə köçürdüm.
Elə bilirəm ki, yaxşı alınıb. Əsl qiyməti isə
gözəllik vurğunu naxçıvanlılar verəcəklər.
    “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey
Kompleksi daha çox diqqətimi çəkdi. Burada
eradan əvvəl V minilliyə aid təsərrüfat küpünə
və digər eksponatlara dəqiqələrcə baxdım,
şəkillərini çəkdim. Düşündüm: bu torpaq nə
qədər əzəmətlidir, nə qədər uludur?  Hər gə-
lişimdə Nuhun məzarüstü türbəsini ziyarət
edirəm.  Yəni bu torpağın hər addımında bir
tarix var.  Növbəti əsərimdə Nuhun məzarüstü
türbəsini çəkmək istəyirəm. Bu əsərimin ya-
radıcılıq nümunələri sırasında çox mühüm
yer tutacağına əminəm.   
    Tamar lAMPARADzE (Gürcüstan):

– Naxçıvana birinci də-
fədir, gəlirəm. Bu şə-
hər haqqında məluma-
tım az idi. Buranı gör-
məyi çox istəyirdim.
Bu il Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 90 il-
liyi qeyd olunur. Bu
münasibətlə təşkil olu-

nan bir tədbirdə  iştirak etmək qürurvericidir.
Bu festival bir sənət adamı üçün böyük
uğurdur. Festival çox möhtəşəm təşkil olun-
muşdu. Mən deyərdim ki, bura əsl sənət
məkanıdır. Mənim üçün yeniliklərdən biri
rəssam Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığı ilə
daha yaxından tanış olmaq idi. Bəhruz
Kəngərlinin Muzeyində onun əsərləri qar-
şısında heyranlığımı gizlədə bilmədim. Az
ömür sürüb. Bu, məni çox kövrəltdi. Mü-
şahidə etdim ki, o, nə çəkibsə, qəlbən çəkib
və gözəl sənət əsərləri yaradıb. Bu torpaq
belə bir rəssam yetişdirib. Və görürəm ki,
Naxçıvanın  əzəməti qarşısında söz də aciz

qalır, rəng də, fırça da. İndi Vətənimdən
çox uzaqdayam. Buraya gəlməklə mən ya-
radıcılığım üçün yeni bir işıq yolu, yeni
bir pəncərə açdım. Gördüm ki, bu diyarda,
yəni dünya üçün çox kiçik olan bir məkanda
necə böyük bir mədəniyyət yaradılıb. Bunu
hər addımda, hər daşın, qayanın üzərində
görmək olar. Beynəlxalq festivalın təşki-
latçılarına, xalqlar arasında dostluq, mədə-
niyyət körpüsü salanlara öz dərin minnət -
dar lığımı bildirirəm. 
    Səid ƏYYAMİ (İran): – Festivalda hər

birimiz Nax-
çıvanın gözəl-
liyini, tarixini
vəsf elədik.
Bura əsl mə-
dəniyyət mər-
kəzidir. İslam
K o n f r a n s ı

Təşkilatına üzv olan dövlətlərin mədəniyyət
nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şə-
hərinin 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin
paytaxtı seçilməsi təsadüfi deyilmiş. Burada
və festivalda olmaqdan çox məmnunam.
Rəssamlardan bir neçəsinin Haçadağı çək-
məsinə baxmayaraq, mən də bu mövzunu
seçdim: bu əzəmətli dağı çəkmək istədim.
Bu əsərim 90 illiyini qeyd edən muxtar res-
publikaya hədiyyəm olsun. Bu festival hə-
yatımda mühüm yer tutacaq. 
    Mən burada naxçıvanlı rəssamlarla və
onların yaradıcılıqları ilə tanış oldum. Burada
çox istedadlı rəssamlar var. Naxçıvanın tə-
biətini əks etdirən rəsm əsərlərinə baxdım.
Naxçıvan rəssamların fırçasında daha da gö-
zəlləşir. Türk yurdunun əzəməti, gözəlliyi
önündə dayanan hər kəs bu əsərlərin cazibə
qüvvəsi ilə sehrlənir. 

    Adil TAlIBov: – Bəlkə də, bu gün festi-
valın ən xoşbəxt yaradıcı
insanlarından biriyəm.
Özüm naxçıvanlıyam,
ancaq Bakıda yaşayıram.
Doğulub boya-başa çat-
dığım torpaqda belə bir
mədəni tədbirin keçiril-
məsi məni çox qürur-
landırır. Xarici ölkələr-
dən gələn rəssamlar hər an xoş sözlər deyirlər.
Bunun məni nə qədər xoşbəxt elədiyini sözlərlə
ifadə edə bilmirəm. 
    Mədəniyyət özündə əməkdaşlıq, müxtəlif
sivilizasiyalara qarşılıqlı hörmət, mehriban
qonşuluq, müxtəlif xalqlara ehtiram kimi
ümumbəşəri dəyərləri ehtiva edir. Bu mənada
Naxçıvan Muxtar Respublikasının  90 illiyinə
həsr olunan “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi”
II Beynəlxalq Rəsm Festivalı mədəniyyətimiz
və incəsənətimiz üçün çox əhəmiyyətli və
əlamətdar hadisədir. Naxçıvanda olarkən gör-
düm ki, müasir  Naxçıvanın incəsənət adam-
ları, eləcə də rəssamlar muxtar  respublikanı
ağuşuna alan sosial-iqtisadi tərəqqinin qoy-
nunda gələcəyə inamla addımlayırlar. Mə-
dəniyyət, incəsənət sahələrində Naxçıvan
gənclərinin bir sıra uğurlara imza atmaları
buna əyani sübutdur. Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetində gənc rəssamların əl işləri uzun
müddət bu sənətlə məşğul olan bir insan
kimi diqqətimi çəkdi. Burada olarkən gördüm
ki, Naxçıvan blokadada olmasına baxmayaraq,
iyirmi birinci əsrə yeniliklərlə qədəm qoyub.
Sənətə göstərilən qayğı rəssamlığın da inki-
şafına güclü təkan verib, rəssamlığa dövlət
qayğısının ildən-ilə genişlənməsi bu sahəyə
üz tutan istedadlı, intellektli və yaradıcı şəxs-
lərin sayının artmasına səbəb olub. 

Hazırladı: Sara ƏZİMOVA 

Naxçıvan yaradıcı insanların ilham mənbəyidir 


