
    Naxçıvan Dövlət Univer-
sitetinin tədris işləri üzrə pro-
rektoru, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Surə Seyid
layihənin əhəmiyyətindən bəhs
edib. Qeyd olunub ki, Naxçı-
van Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin dəstəyi və
tövsiyəsi ilə ali təhsil ocağında
elektron universitetin yaradıl-
ması, distant təhsilin tətbiqi ilə bağlı
mühüm işlər görülüb. KOİCA ilə
birgə gerçəkləşdiriləcək layihədə isə
ali məktəbin idarəetmə sisteminin
müasir texnologiyalar vasitəsilə tək-
milləşdirilməsi, tələbələrə onlayn
təhsil xidmətinin göstərilməsi üçün
portal, distant təhsil, akademik işlər,
elektron kitabxana və sairdən ibarət
elektron təhsil şəbəkəsinin yaradıl-
ması, müasir texnologiyaların alınıb
quraşdırılması, rəqəmsal multimedia
infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi
nəzərdə tutulur. 2015-ci ildə tamam-
lanacaq layihənin həyata keçirilmə-
sinə KOİCA tərəfindən 3 milyon
500 min ABŞ dolları  həcmində
vəsait ayrılıb. Tədris işləri üzrə pro-
rektor xatırladıb ki, bu barədə bir
neçə dəfə birgə müzakirələr aparılıb,
layihənin davamı olaraq, universitetin
bir qrup nümayəndəsi may ayında
on beş gün müddətinə Cənubi Kore-
yanın paytaxtı Seul şəhərinə ezam
olunaraq layihə ilə bağlı təlim keçib.
Hazırda Naxçıvan Dövlət Universi-
tetinin nümayəndə heyəti layihə ilə
əlaqədar Cənubi Koreyada səfərdədir. 
    KOİCA-nın Azərbaycan Ofisinin
rezident nümayəndəsi xanım Kim

Eun-suk layihədə nəzərdə tutulan
bütün avadanlıqların alınıb univer-
sitetə gətirilməsi barədə məlumat
verib. Müasir, keyfiyyətli texnolo-
giyaların istifadəyə verilməsi təd-
risdə keyfiyyətin yüksəldilməsinə,
idarəetmə prosesinə əhəmiyyətli də-
rəcədə təsir göstərəcək. Koreyalı
və yerli mütəxəssislərin birgə fəa-
liyyəti nəticəsində ilin sonlarında
layihənin müvəffəqiyyətlə yekun-
laşacağı gözlənilir. 
    Sonra Naxçıvan Dövlət Univer-
siteti tərəfindən layihəni icra edəcək
işçi qruplarla birgə akademik idarə-
etmə sistemi, texniki təminat, portal,
elektron sənəd dövriyyəsi, multimedia
üzrə işçi qrupları ilə birgə elektron
təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multi-
media infrastrukturunun qurulması,
alınan texniki avadanlıqların və pro -
qramların quraşdırılması ilə bağlı
müzakirələr aparılıb. Müzakirələr
zamanı optik kabellərin çəkilişi, ser-
verin qurulması və əlaqələndirilməsi,
multimedia infrastrukturu üçün nə-
zərdə tutulan müasir texnologiyaların
işə salınması ilə bağlı qruplar üzrə
görüləcək işlər müəyyənləşdirilib. 

                             Mehriban SULTAN

    Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (KOİCA) Azərbaycan
Ofisinin rezident nümayəndəsi xanım Kim Eun-suk və onun rəhbərlik
etdiyi işçi qrupu “Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün elektron təhsil
şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrastrukturunun yaradılması” layihəsinin
tətbiqi ilə əlaqədar Naxçıvan Dövlət Universitetində olub. 

    Muxtar respublikada ildən-ilə
miqyası artan quruculuq tədbirləri,
nəticə etibarilə, regionun simasını
əsaslı surətdə dəyişməkdə, şəhər,
qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələri
müasirliyə qovuşmaqdadır. Abad
yollar, müasir memarlıq üslubunda
inşa olunmuş inzibati binalar böyük
bir tarixi özündə yaşadan Naxçıvana
xüsusi gözəllik bəxş edib. Sədərək
rayonuna da quruculuq tədbirlərin-
dən xeyli pay düşüb. Burada son
illər aparılan genişmiqyaslı tikinti
işləri müxtəlif sahələri əhatə edir.
    Yaşayış məntəqələrində inşa olu-
nan kənd və xidmət mərkəzləri,
təhsil və səhiyyə ocaqları kənd əha-
lisinin yaşayışına, həyat tərzinə də
müsbət təsir göstərir. Həmçinin ra-
yon mərkəzi Heydərabad qəsəbə-
sində onlarla yeni inzibati bina,
müxtəliftəyinatlı sosial obyektlər

tikilərək istifadəyə verilib. Bu gün
rayonda idarə, müəssisə və təşki-
latların əksəriyyəti yeni binalarda
fəaliyyət göstərir.
    Dövlətin yüksək qayğısı sayə-
sində rayonun inkişaf tempi getdikcə
daha da artır. 2014-cü ilin ötən
dövrü ərzində həyata keçirilən təd-
birlər, qazanılan uğurlar bunu bir
daha sübut edir. 
    Rayonda tikinti-quruculuq işləri
davam etdirilir. Bu tədbirlərdən ra-
yon Təhsil Şöbəsinə, həmçinin Döv-
lət Torpaq və Xəritəçəkmə Komi-
təsinin Sədərək Rayon Şöbəsinə də
pay düşüb. Heydərabad qəsəbəsində
həmin qurumlar üçün ucaldılan bi-
nanın tikintisi Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin Şərur Ra-
yon İdarəsinin kollektivinə həvalə
edilib. Bina zirzəmi ilə birlikdə

dörd mərtəbədən ibarətdir.
    Binanın hörgüsü qurtarıb, dam
örtüyü vurulub, daxildə və fasad
hissədə suvaq işləri başa çatıb, dəh-
lizlərə və pilləkənlərə travertin dö-
şənib, su, elektrik, qaz və rabitə
xətləri çəkilib. Hazırda pəncərələr
salınır, binanın içərisində boyaq
işləri aparılır, qapıların asılmasına
və həyətdə abadlıq işləri aparılma-
sına, gülkarlıqlar, yaşıllıq zolaqları
salınmasına hazırlıq görülür. 
    Qeyd edək ki, inşaatçılar üçün
normal iş şəraiti yaradılıb. Müasir-
tipli layihə əsasında inşa olunan
obyektdə yerli tikinti materialların-
dan istifadəyə üstünlük verilir, gö-
rülən işlər yüksək peşəkarlıqla və
zövqoxşayan memarlıq elementlə-
rindən istifadə edilməklə yerinə
yetirilir. 

- Cəfər ƏLİYEV

Sərhəd bölgəsində yeni quruculuq ünvanı

    Sentyabrın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Derek

Hoqan ilə görüşmüşdür.

    Qonağı salamlayan Ali Məclisin Sədri onu Naxçıvan Muxtar Respublikasında görməkdən

məmnunluğunu bildirmişdir.

    Derek Hoqan muxtar respublikaya ikinci dəfə səfər etdiyini, bu səfərin iqtisadi və

mədəni sahələrdə əlaqələrin inkişafı baxımından faydalı olacağını vurğulamışdır. Qonaq

Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn musiqi qrupunun Naxçıvan şəhərində konsert

proqramı ilə çıxış edəcəyini bildirmiş, göstərilən səmimi münasibətə və dəstəyə görə min-

nətdarlıq etmişdir.

    Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada mədəniyyətin inkişafı istiqamətində görülən

tədbirləri diqqətə çatdırmış, Amerika Birləşmiş Ştatlarının musiqi qrupu tərəfindən veriləcək

konsertin Naxçıvanda maraqla qarşılanacağını bildirmişdir.

    Görüşdə əlaqələrin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi

aparılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş

    15-17 sentyabr 2014-cü il ta-
rixlərində Türkiyə Cümhuriyyətinin
paytaxtı Ankara şəhərində Atatürk
Mədəniyyət, Dil və Tarix Yüksək
Qurumu tərəfindən XVII Beynəl-
xalq Türk Tarix Konqresi təşkil
edilib. 15-dən artıq ölkəni təmsil
edən 238 nümayəndənin iştirak et-
diyi konqresdə Azərbaycanı 4 nəfəri
Naxçıvandan olmaqla, 30 elm ada-
mı təmsil edib. Dünyanın müxtəlif
ölkələrini təmsil edən tarixçi, filo-
loq, iqtisadçı alimlərin iştirak etdiyi
konqresin plenar iclasında Türk
Tarix Qurumunun rəhbəri Məhmət
Əli Bəyxan çıxışında Naxçıvanda
elmin inkişafına da toxunub. 
    AMEA Naxçıvan Bölməsinin
sədri, akademik İsmayıl Hacıyev
və bölmənin İncəsənət, Dil və Ədə-
biyyat İnstitutunun direktoru,

AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz
Quliyev konqresin bölmə iclaslarına
sədrlik ediblər. Konqresdə AMEA
Naxçıvan Bölməsinin sədri, aka-
demik İsmayıl Hacıyevin “Azər-
baycanın Naxçıvan bölgəsinin qo-
runmasında Araz-Türk Cümhuriy-
yətinin fəaliyyəti”, bölmənin İn-
cəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitu-
tunun direktoru, AMEA-nın müxbir
üzvü Əbülfəz Quli yevin “Göytürk
yazılarında “Bulaq” boy adı və
türk tarixində əksi”, Tarix, Etno -
qrafiya və Arxeologiya İnstitutunun
əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Sara Hacıyevanın “Orta əsrlər döv-
ründə Naxçıvanda daşyonma mər-
kəzləri haqqında” mövzularında
elmi məruzələri maraqla dinlənilib
və geniş müzakirələr aparılıb. 
    AMEA Naxçıvan Bölməsindən

verilən məlumata görə, konqresin
keçirildiyi günlərdə AMEA Nax-
çıvan Bölməsindən olan nümayən-
dələr Türk Tarix Qurumu, Türk Dil
Qurumu, Yunus Əmrə İnstitutunda
olublar. Adıçəkilən qurumların rəh-
bərləri ilə görüşlər keçirilib və gə-
ləcəkdə əməkdaşlıq sazişlərinin im-
zalanması üçün ilkin razılaşmalar
əldə olunub. Həmçinin AMEA Nax-
çıvan Bölməsinin sədri, akademik
İsmayıl Hacıyev Türkiyə Strateji
Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri
Həsən Cəlal Gözəllə görüşüb, mər-
kəzin çap etdiyi 21 cildlik “Türklər”
ensiklopediyasının bütün cildlərinin
əldə olunması istiqamətində danı-
şıqlar aparılıb, naxçıvanlı müəllif-
lərin bir sıra kitabları mərkəzə təq-
dim edilib. 
                    - Elnur KƏLBİZADƏ

AMEA Naxçıvan Bölməsinin
beynəlxalq əlaqələri genişlənir
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24 sentyabr 2014-cü il, çərşənbə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 23-də Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının sədri Ann Brasörün başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyası arasında əməkdaşlığın
hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

*    *    *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 23-də “Rossiya Seqodnya”

Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Dmitri Kiselyovu qəbul edib.
“Rossiya Seqodnya” Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Dmitri Kiselyov

rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyətinə ölkəmizdə yaradılan şəraitə görə dövlətimizin başçısına
minnətdarlığını bildirərək bu agentlik vasitəsi ilə Azərbaycanla bağlı verilən müxtəlif səpgili in-
formasiyaların Rusiya oxucusu üçün xüsusi maraq doğurduğunu diqqətə çatdırdı. 

Dövlətimizin başçısı son illər ölkəmizdə təhsil, mədəniyyət, kütləvi informasiya vasitələrinin
inkişafı ilə bağlı müxtəlif dövlət proqramlarının uğurla həyata keçirildiyini vurğuladı.

Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında mətbuat və informasiya
sahəsində mövcud olan əməkdaşlığın müxtəlif aspektləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı, bu
sahədə əlaqələrin genişləndirilməsinin və intensivləşdirilməsinin zəruriliyi vurğulandı.

Rəsmi xronika

KOİCA ilə birgə layihə uğurla
həyata keçirilir
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    Ölkəmizdə enerji təh  lükəsiz -
liyinin əsası ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub.
Hələ sovetlər dövründə, keçən 
əsrin 70-80-ci illərində Azərbay-
canda uzunmüddətli yana caq-enerji
potensialının yaradılması istiqa-
mətində görülmüş işlər di gər ittifaq
respublikalarından xeyli dərəcədə
üstün səviyyədə idi. O dövrdə ulu
öndərin böyük nüfuzu və səyləri
sayəsində Azərbaycanın neft-qaz
sektorunda dövrün ən yeni texno-
loji avadanlıqları tətbiq olunur,
ölkəmiz ittifaqın bu sahə üzrə kadr
hazırlığı mərkəzinə çevrilir, su və
istilik elektrik stansiyalarının sayı
get-gedə artırılırdı. Bütün bunlar
ulu öndərin müstəqil olacağına
inandığı Azərbaycanın, digər sa-
hələrdə olduğu kimi, enerji təmi-
natı sahəsində də tam müstəqil,
kimsədən asılı olmadan inkişaf
edib yaşaya bilməsi üçün həyata
keçirilirdi. 
    İqtisadi inkişaf sürətləndikcə
və əhalinin sayı artdıqca sərf olu-

nan enerjinin miqdarı da artmaq-
dadır. Bu da, öz növbəsində, enerji
təhlükəsizliyi məsələsini daim gün-
dəmdə saxlayır. Bu məsələ əksər
dünya ölkələrində ərzaq təhlükə-
sizliyi ilə eyni dərəcədə əhəmiyyət
kəsb edir. Buna görə də ölkəmizdə
və onun tərkib hissəsi olan Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında
enerji təhlükəsizliyi sahəsində son
illər görülən işlər iqtisadi təhlü-
kəsizlik baxımından mühüm əhə-
miyyət daşıyır. Ötən dövrdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının da-
xili enerji resursları ilə özünü tam
təmin etməsi və hətta ixrac qabi-
liyyəti səviyyəsinə gəlib çatması
bunu sübut edir. 
    Son 19 il ərzində Naxçıvan
Muxtar Respublikasının enerji tə-
minatında görülmüş işlərə bir neçə
mərhələdə baxmaq mümkündür.
Belə ki, bir vaxtlar Naxçıvanda
kəsilmiş təbii qaz və elektrik ener-
jisi probleminin həlli üçün yollar
axtarılırdısa, sonralar bu məsələnin
həll olunması ilə muxtar respub-

likada əhalinin və istehsal müəs-
sisələrinin enerji ilə təminatı həyata
keçirilib. Ancaq bununla yanaşı,
regionun öz daxili imkanlarından
istifadə ilə enerji təminatında tam
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məsələsində üçüncü mərhələ –
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
hidroenerji potensialından istifadə
ön plana çıxıb və görülmüş işlər
nəticəsində qısa müddət ərzində
regionun tələbatlarından da artıq
miqdarda güclü enerji potensialı
yaradılıb. 
    Qeyd etmək lazımdır ki, Nax-

çıvan Muxtar Respublikasının ener-
ji təhlükəsizliyi məsələsi dövləti-
mizin daim diqqət mərkəzindədir.
Belə ki,  2006-cı ildə Naxçıvanda
modultipli elektrik stansiyasının
və Heydər Əliyev Su Anbarı üzə-
rindəki su elektrik stansiyasının
işə düşməsi, 2010-cu ildə Biləv
Su Elektrik Stansiyasının istifadəyə
verilməsi  nəticəsində muxtar res-
publika öz enerji potensialı ilə re-
gionun enerji mərkəzinə çevril-
məyə başlayıb. Bu fikirlər cari
ilin aprel ayının 7-də Naxçıvan
Muxtar Respublikasına səfəri çər-
çivəsində “Arpaçay-1” və “Arpa-
çay-2” Su Elektrik stansiyalarının
işə salınması mərasimində iştirak
edən ölkə Prezidenti tərəfindən də
ifadə edilib. “Enerji hər bir inki-
şafın təməlində dayanan ən vacib
amildir və bu gün Azərbaycan və
onun ayrılmaz hissəsi olan Nax-
çıvan bu məsələni tam şəkildə
həll edibdir”, – deyən dövlət baş-
çısı Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının gələcək inkişafı üçün enerji
mənbələrindən istifadənin əhəmiy-
yətini vurğulayıb. 
    Muxtar respublikanın ümumi
inkişaf mənzərəsini enerji təsərrü-
fatının timsalında da görmək müm-
kündür. Belə ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Energetika

Agentliyindən cari ilin səkkiz ayının
nəticələrinə aid aldığımız məlumata
görə, muxtar respublikanın Araz
Su Elektrik Stansiyasında, Naxçıvan
Modul Elektrik Stansiyasında, Nax-
çıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansi-
yasında, Biləv Su Elektrik Stansi-
yasında, “Arpaçay-1” və “Arpa-
çay-2” Su Elektrik stansiyalarında
və Heydər Əliyev Su Anbarı üzə-
rindəki su elektrik stansiyasında,
ümumilikdə, 456641290 kilovat-
saat elektrik enerjisi istehsal olunub
və elektrik şəbəkələrinə ötürülüb.
Bundan əlavə, səkkiz ay ərzində

Türkiyə Respublikasına 102664860
kilovat-saat elektrik enerjisi ötü-
rülüb, İran İslam Respublikası ilə
enerji mübadiləsi aparılıb. 
    Agentlik tərəfindən verilən mə-
lumatda o da deyilir ki, istehlak-
çıların elektrik enerjisi təchizatının
yaxşılaşdırılması, yaşayış sahələ-
rinin, məktəblərin, hərbi hissələrın,
nasos stansiyalarının elektrik təc-
hizatı üçün yeni transformator ya-
rımstansiyalarının qoyulması, müx-
təlif gərginlikli elektrik verilişi
xətlərinin çəkilməsi, küçə və xi-
yabanların, parkların işıqlandırıl-
ması səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
sahəsində kompleks tədbirlərin hə-
yata keçirilməsi işləri davam etdi-
rilir. Belə ki, cari ilin ilk 8 ayında,

ümumilikdə, muxtar respublikanın
şəhər və kəndlərində 23 ədəd yeni
transformator yarımstansiyası qo-
yulub, 50 kilometr uzunluğunda
yeni 10 və 0,4 kilovoltluq elektrik
verilişi xətləri çəkilib, 19 kilometr
uzunluğunda 10 və 0,4 kilovoltluq
hava elektrik verilişi xətləri kabel
xətləri ilə əvəz edilib. Türkiyə Res-
publikasından yarım stansiyalar
üçün eleqaz açarları, ayırıcılar, tur-
bin yağları və digər material və
avadanlıqlar alınıb, Ukrayna və
Türkiyə respublikaları müəssisələri
ilə transformator, kabel, məftil,

turbin yağı alınması haqqında yeni
müqavilələr bağlanılıb. Muxtar res-
publikanın bütün işlədicilərinin is-
tifadə etdiyi elektrik enerjisinin
dəqiq uçotunu aparmaq üçün rə-
qəmsal elektron sayğaclar qoyulub,
enerji haqqının sayğacların göstə-
rişləri əsasında ödənilməsi təmin
edilib. 
    Naxçıvanın bugünkü çıraqban
mənzərəsi onun iqtisadi gücünün
bir simvoludur. Ötən qısa müddət
ərzində enerji sektorunda görülmüş
nəhəng işlər, bu sahədə tam təhlü-
kəsizliyin təmin olunması muxtar
respublikanın gələcək inamlı inkişaf
yoluna da işıq salacaqdır. 

- Əli CABBAROV

Enerji təhlükəsizliyi diqqət mərkəzindədir

    Müqayisə üçün qeyd edək ki, 1
oktyabr 1996-cı il tarixə muxtar
respublikamızın bütün təsərrüfat
kateqoriyalarında qaramalın sayı
48 min 707, qoyun və keçilərin
sayı isə 245 min 757 baş olmuş-
dursa, 1 oktyabr 2013-cü il tarixə
muxtar respublikamızın bütün tə-
sərrüfat kateqoriyalarında qaramalın
sayı 108 min 118 baş, qoyun və
keçilərin sayı isə 657 min 97 başa
çatdırılmışdır. Təbii ki, bu zaman
sağlam təsərrüfatların qorunub sax-
lanılması və daxili bazarın keyfiy-
yətli ət-süd məhsulları ilə təmin
olunmasında baytarlıq xidməti
əməkdaşlarının da üzərinə böyük
iş düşür. Çünki ev şəraitində bəslə-
nən heyvan və quşların sağlamlığına
nəzarət bilavasitə bu dövlət qurumu
tərəfindən həyata keçirilir. Eyni za-
manda bazarda satışa çıxarılan və
ərzaq zənbilimizin əsasını təşkil
edən məhsulların – süd, ət və ət
məhsullarının, həmçinin  yumurtanın
satış üçün yararlı olub-olmamasına
cavabdehliyi də məhz baytarlıq xid-
mətinin əməkdaşları daşıyırlar. Bəs
sağlam təsərrüfatların qorunub sax-
lanılması və daxili bazarın keyfiy-
yətli ət, süd və süd məhsulları ilə
təmin olunması istiqamətində hansı
işlər görülür? Bu və ya digər suallara
cavab tapmaq üçün Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Dövlət Baytarlıq
Xidmətinin rəisi Əbil Əbilova mü-
raciət etdik.
    Müsahibim qeyd etdi ki, son
illər muxtar respublikamızda həyata
keçirilən genişmiqyaslı quruculuq

tədbirlərinin bir hissəsini də baytarlıq
xidmətinin daha da yaxşılaşdırılması
məqsədilə görülən işlər təşkil edir.
Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Dövlət Baytarlıq Xidmətinin,
Elmi-Tədqiqat Baytarlıq Mərkəzinin
binaları və Xüsusi təhlükəli xəstə-
liklərin diaqnostik müayinəsi labo-
ratoriyası yenidən qurulmuş, labo-
ratoriyada müayinələrin aparılması
üçün yeni şöbə yaradılmış və müasir
avadanlıqlarla təmin edilmişdir.
Həmçinin ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrində baytarlıq ixtisası
üzrə təhsil alan tələbələrin təcrübə
keçmələri üçün tədris mərkəzi kom-
püter dəstləri və hər cür avadanlıq-
larla təmin edilərək istifadəyə ve-
rilmişdir. Bundan başqa, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Baytarlıq La-
boratoriyası əsaslı təmir olunmuş,
dərman, biopreparatların saxlanıl-
ması üçün yeni bina inşa edilmiş,
burada müasir soyuducu kameralar
quraşdırılmışdır. Şərur, Babək və
Sədərək rayonlarında Baytarlıq ida-
rələri və laboratoriyaları üçün müasir
tələblərə cavab verən yeni binalar
tikilərək və ya əsaslı təmir olunaraq
istifadəyə verilmiş, şəhər və rayon
Baytarlıq idarələri və mərkəzi la-
boratoriya müasir cihaz və avadan-
lıqlarla təmin olunmuşdur. Ümu-
milikdə, son illər 91 yeni infra -
struktur obyekti inşa olunaraq isti-
fadəyə verilmişdir. Cari ildə də bu
istiqamətdə işlər uğurla davam
etdirilir.
    Ümumilikdə, muxtar respubli-
kamızda Dövlət Baytarlıq Xidməti,

Elmi-Tədqiqat Baytarlıq Mərkəzi,
8 rayon və şəhər Baytarlıq İdarəsi
və laboratoriyası, 168 sahə baytarlıq
məntəqəsi, 9 baytar sanitar eksper-
tiza laboratoriyası fəaliyyət göstərir.
Regionda baytarlıq xidmətinin daha
da yaxşılaşdırılması istiqamətində
kompleks tədbirlər həyata keçirilir,
baytarlıq tədbirlərinin vaxtında və
mütəşəkkil aparılması üçün dövlət
vəsaiti hesabına dərman preparatları
alınaraq muxtar respublikaya gəti-
rilir. Dərman preparatları soyuducu
kameralarda müəyyən olunmuş tem-
peraturda saxlanılır, “soyuq zəncir”
prinsipinə əməl edilməklə xüsusi
maşınlar vasitəsilə Baytarlıq ida-
rələrinə çatdırılır. Onu da qeyd edək
ki, son illər 7 ədəd dezinfeksiya
avtomaşını və 3 ədəd “Niva” markalı
minik avtomobili  baytarlıq xidməti
əməkdaşlarının istifadəsinə veril-
mişdir. Bir sözlə, onların nümunəvi
xidmət göstərmələri üçün normal
iş şəraiti yaradılmışdır. Məqsəd
muxtar respublika üzrə epizootik
sabitliyi saxlamaqdan, peyvəndlə-
mələrin, baytarlıq diaqnostika müa-
yinələrinin, digər tədbirlərin vaxtında
və səmərəli həyata keçirilməsindən
ibarətdir. 
    Heyvandarlıq sahəsində inkişaf
meyillərinin və epizootik sabitliyin
saxlanılması istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlər uğurla davam et-
dirilmiş, heyvanlarda və quşlarda
baş verə biləcək xəstəliklərin qar-
şısının alınması məqsədilə təsdiq
edilmiş epizootik tədbirlər planına
uyğun olaraq, cari ilin ilk 8 ayında
42 min 284 baş qaramalda emkar,
80 min 113 baş davarda bradzot,
108 min 907 baş qaramalda və 513
min 405 baş davarda qarayara, 288
min 109 baş davarda dabaq, 445
min 662 baş quşda və 20 min  cü-
cədə taun xəstəliyinə qarşı profi-

laktik peyvəndləmə işləri aparıl-
mışdır. Eyni zamanda epizootiya
əleyhinə tədbirlər planına uyğun
olaraq, muxtar respublika üzrə ayrı-
ayrı yaşayış məntəqələrində, ümu-
milikdə, 9 min 806 obyektdə 872
min 682 kvadratmetr sahədə de-
zinfeksiya işləri həyata keçirilmişdir.
Baytarlıq idarələrindəki epizootik
tədbirlər planına əsasən, təsərrüfatlar
daim nəzarətdə saxlanılmış, baytarlıq
laboratoriyalarında mal-qara və ev
quşlarında helmitlərlə yoluxma də-
rəcəsini müəyyən etmək üçün 237
min 573 ədəd parazitar analizi apa-
rılmış və əhalinin sağlam heyvandar -
lıq məhsulları ilə təmin edilməsi
üçün ekspertiza laboratoriyalarında
və bakterioloji laboratoriyalarda 5
min 409 ədəd patoloji nümunələr
infeksion xəstəliklərə görə bakte-
rioloji müayinələrdən keçirilmişdir.
Ümumiyyətlə, həyata keçirilən pro-
filaktik tədbirlər öz bəhrəsini vermiş,
regionda mal-qara arasında nə küt-
ləvi, nə də sporadik hallarda hər
hansı bir infeksion xəstəliyə rast
gəlinməmişdir. Həmçinin hər bir
rayondakı, eləcə də Naxçıvan şə-
hərindəki bazarlara daim nəzarət
edilir. Belə ki, ət və ət məhsulları,
quş əti, yumurta baytar sanitar eks-
pertiza laboratoriyalarında müayi-
nədən keçirildikdən sonra satışa çı-
xarılır.  Bununla da, bazarlara key-
fiyyətsiz ət və ət məhsullarının, o
cümlədən digər qida məhsullarının
yol tapmasının qarşısı alınır.
    Əbil Əbilov dedi ki, ölkəmizdə,
o cümlədən muxtar respublikamızda
yüksək məhsuldar cinslərin yetiş-
dirilməsi, daxili bazarın keyfiyyətli
ət və süd məhsulları ilə təmin edil-
məsi istiqamətində də kompleks
tədbirlər həyata keçirilmiş, Alma-
niya, Avstriya, Türkiyə və İran İslam
Respublikasından 94 baş şvis, 403

baş simmental, 1181 baş holşteyn
friz cinsi olmaqla, ümumilikdə,
1678 baş damazlıq düyə gətirilmiş,
ayrı-ayrı rayonlarda heyvandarlıqla
məşğul olan sahibkarlara lizinq yolu
ilə verilmişdir. 
    Yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən
cins düyələr ildə orta hesabla 5-6
min, ən yüksək məhsul verəni isə
16-18 min kiloqram süd verir. Sü-
dün yağlılığı 3,6 faiz olur. Bu cins-
dən olan heyvanlar saxlama və qul-
luq şəraitinə çox həssasdırlar. Bu
məqsədlə hazırlanmış xüsusi töv-
siyələrdən ibarət kitabçalar hey-
vandarlıqla məşğul olan sahibkar-
lara paylanılmışdır. 
    Heyvanlar arasında cins tərkibin
yaxşılaşdırılması, daha məhsuldar
ətlik və südlük cinslərin  yetişdiril-
məsi təkcə xaricdən gətirilən mal-
qara ilə məhdudlaşmır. Son illər
süni mayalanma işinin daha da ge-
nişləndirilməsi məqsədilə kompleks
tədbirlər həyata keçirilmiş, regio-
numuzda fəaliyyət göstərən 19 süni
mayalanma məntəqəsi lazımi ava-
danlıq və dərman preparatları ilə
təmin edilmişdir. Süni mayalanma
texniklərinin hazırlanması üçün 28
nəfər texnik kurslara cəlb olunmuş,
hər bir nəfər süni mayalanma texniki
sertifikatı ilə təmin edilmişdir. Hazır -
da kurs davam etdirilir. Ümumilikdə,
texniklərə 17 motosiklet və 28 süni
mayalanma avadanlığı verilmişdir.
Cari ilin 8 ayında 5164 baş mal-
qarada süni mayalanma aparılmış,
əvvəlki ildə mal-qaradan 4197 baş
sağlam bala alınmışdır. 
    Onu da qeyd edək ki, müxtəlif
viruslar ilə əlaqədar olaraq, sərhəd
rayonlarının baytar həkimləri dövlət
strukturlarının əməkdaşları ilə birgə
mütəmadi olaraq monitorinqlər
keçirirlər. 
                       - Kərəm HƏSƏNOV

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2008-ci il 17
sentyabr tarixli Sərəncamla təsdiq etdiyi “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına
dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, muxtar respublikamızda
ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Həyata keçirilən
kompleks tədbirlər heyvandarlığın inkişafına da geniş imkanlar
açmışdır. Muxtar respublikamızda həm əhalinin, həm də emal müəs-
sisələrinin ət və süd məhsulları ilə təmin edilməsi istiqamətində müsbət
dinamika mal-qaranın baş sayının və heyvandarlıq məhsulları
istehsalının həcminin artırılmasında da müşahidə olunmuşdur. 

Baytarlıq xidmətinin düzgün təşkili daxili bazarın keyfiyyətli 
məhsullarla təminatında mühüm amildir

Təcrübə göstərir ki, iqtisadi inkişaf məsələləri həmişə
dayanıqlı sabitliyə və etibarlı xammal-enerji təmina-

tına çox həssasdır. Ona görə də enerjidən asılılığın həm qlo-
bal, həm də regional miqyasda aktual olduğu bir dövrdə hə-
yata keçirilən enerji strategiyaları, daha etibarlı, daha ucuz,
ekoloji təmiz və bərpaolunan enerji mənbələrinin tapılıb üzə
çıxarılması və onlardan səmərəli istifadə, ümumən, enerji
təhlükəsizliyi məsələləri kimi hər kəsi düşündürür. 
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    Həcc Allahın evini ziyarət etmək
və orada göstəriş verilən əməl ləri
yerinə yetirməkdir. “Qurani-
Kərim”də həccin vacib olduğu in-
sanlar barəsində buyurulur: “Allah-
Taala bu evin ziyarətini Həccə get-
məyə qüdrəti olan şəxslərə vacib
etmişdir”. Buna görə də müqəddəs
həcc ziyarəti hər bir müsəlmanın
mömin bəndə kimi əməlləri sırasında
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həcc
ziyarətinin başlanması münasibətilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasından
da 200-dən çox zəvvar müqəddəs
Həcc ziyarətinə yola salınıb.
    Dünən Naxçıvan Beynəlxalq Hava
Limanında bu münasibətlə keçirilən
tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Aparatının Huma-
nitar siyasət məsələləri və ictimai
təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri Rəh-
man Məmmədov çıxış edərək bildirib
ki, dini-mənəvi dəyərlər hər bir xalqın
varlığını təcəssüm etdirir. Muxtar
respublikamızda da İslam dininə,
mənəvi irsə diqqət və qayğı ilə ya-
naşılır, dini abidələr bərpa edilir,
yeni məscidlər tikilir, dini, milli və
mənəvi dəyərlərin qorunması, gələcək
nəsillərə çatdırılması istiqamətində
mühüm tədbirlər həyata keçirilir.
Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında
multikulturalizm və dini məsələlər
üzrə komissiyaların yaradılması haq-
qında” 2014-cü il 20 avqust tarixli
Sərəncamı isə dövlət orqanlarının
dini qurumlarla qarşılıqlı fəaliyyətinin
təşkil edilməsi, multikulturalizm və
dövlət-din münasibətlərinin daha
dolğun tənzimlənməsində yeni mər-
hələnin başlanğıcına rəvac verib.
     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsinin
rəisi Vüqar Babayev və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının qazisi Mir-
cəfər Seyidov çıxış edərək muxtar
respublikamızda dini dəyərlərə gös-
tərilən qayğıdan, bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlərdən danışıblar.
    Zəvvarlar adından çıxış edən Qəh-
rəman Salmanov və Nəzifə Qayba-
lıyeva onlara göstərilən diqqətə görə
minnətdarlıqlarını bildirib, müqəddəs
ziyarətgahda xalqımız və dövlətimiz
üçün dua edəcəklərini deyiblər. 

Yanğından zərər çəkmiş
sahibkarlara sığorta
ödənişləri verilmişdir

     Sentyabrın 22-də Ordubadda sa-
hibkarlara məxsus daşınmaz əmlakın
icbari sığortası üzrə sahibkar Məm-
mədov Əmir Əli oğluna məxsus fer-
mer təsərrüfatında  heyvandarlıq tə-
yinatlı binanın yanmasına görə 4195
manat, sahibkar Məmmədov Elşad
Məmməd oğluna məxsus “Sizin
market” ticarət obyektinin zərər çək-
məsinə görə 700 manat, sahibkar
Məmmədov Nahid Əli oğluna məx-
sus “Qapıcıq” ticarət mərkəzinin
yanğından zərərçəkməsinə görə
11500 manat, “Görüş” fotostudiya-
sının sahibi Bədəlov Ramil Rasim
oğluna məxsus daşınmaz əmlakın
yanğından zərərçəkməsinə görə 1800
manat həcmində sığorta ödənişi ve-
rilmişdir. Ümumilikdə, Ordubad ra-
yonunda  22 sentyabr 2014-cü il ta-
rixdə daşınmaz əmlakın yanğın ha-
disəsindən zərər çəkməsinə görə 4
sahibkara 18195 manat məbləğində
sığorta ödənişi verilmişdir. Bu bir
daha  icbari sığortalar üzrə aparılan
daşınmaz əmlakın icbari sığortasının
əsas məqsədinin sahibkarlara göz-
lənilməz hadisələrdən dəymiş zərərin
ödənilməsi olduğunu göstərir. 

Zəvvarlar Həccə yola
salınıblar

    Azərbaycanın zəngin milli döv-
lətçilik tarixi çox qədimdir. Milli
dövlətçilik tariximizdə xanlıqlar döv-
rü özünəməxsus yer tutur. Çünki
tarixi reallıq ucbatından yaradılan
kiçik feodal dövlətlər – xanlıqlar
Azərbaycan torpaqlarının yadellilər
tərəfindən işğal edilməsinə qarşı
mübarizə aparıb və cəsurluqla dö-
yüşüblər. Həmin xanlıqlarda dövlət
atributlarını müəyyənləşdirən rəmz -
lərə (simvollara) böyük hörmət və
sədaqət göstərilib. Müasir Azərbay-
can tarixşünaslığında xanlıqlar və
onlara mənsub olan milli dövlətçilik
atributları ilə bağlı xeyli sayda təd-
qiqat əsərləri yazılıb nəşr olunsa da,
bir sıra məsələlər var ki, onlar öz
elmi təhlilini gözləməkdədir. 
    Naxçıvan xanlığının tarixi uzun
illər kompleks şəkildə araşdırılma-
dığından, necə deyərlər, bir əyalət
tarixi kimi unudulmuşdu. Bu azmış
kimi Sovet hakimiyyəti illərində
xalqımızın dövlət atributlarını müəy-
yənləşdirən simvollara məxsus bay-
raq, ştandart (döyüş bayrağı), bunçuk,
tug, qılınc, möhür və sairə qarşı
olan biganəlik onların itib-batmasına,
həmçinin məhvinə səbəb olub.
    Azərbaycan yenidən müstəqilli-
yini bərpa edəndən sonra aparılan
ciddi tarixi araşdırmalar göstərdi ki,
Naxçıvan xanlığı orijinal tarixi mər-
hələ yaşayıb. Bildiyimiz kimi, Azər-
baycan xanlıqları içərisində təkcə
Quba və Naxçıvan xanlıqlarının əra-
zisində iki şəhər mövcud olub.
Amma araşdırmalar göstərdi ki,
Naxçıvan xanlığı ərazisində üç şəhər
var imiş: Naxçıvan, Ordubad və
Əylis şəhərləri.
    1752-ci ildə Azad xan Əfqanlı
hücum edərək Əylis şəhərini dağıdıb.
Sonralar onun yerində Aşağı və Yu-
xarı Əylis kəndləri yaranıb. Naxçıvan
xanlığında milli dövlətçilik rəmzlə-
rinə böyük sevgi və qayğı olduğu
haqda dəyərli məlumatlar da aşkar
edildiyindən biz bununla bağlı bil-
diklərimizi qəzetimizin oxucuları
ilə bölüşmək istədik.
    Əvvəlcə qeyd edək ki, Naxçıvan
Kəngərlilərinin hərb tarixi çox zən-
gindir. Azərbaycanın, Rusiyanın,
Gürcüstanın və digər ölkələrin mər-
kəzi dövlət arxivlərində onların fəa-
liyyəti ilə bağlı çoxlu sənədlər sax-
lanılır. Onların xeyli hissəsini öy-
rəndikdən sonra aşkar oldu ki, bu
sahədə daha ciddi araşdırmalar apar-
malıyıq. Çünki Naxçıvanın Kəngərli
süvarilərinin hərb tarixinə təkcə bi-
zim respublikada yox, xarici ölkə-
lərdə də böyük maraq vardır. Və bu
maraq təsadüfi deyil.
     Kəngərli süvarilərinin hərb tarixi
isə bir neçə ili yox, uzun yüzillikləri
adlayıb gəlmiş və Naxçıvan xanlığının
müstəqil fəaliyyət göstərdiyi illərdə
daha da cilalanmışdır. Bu hərb tari-
ximizdə sırf Naxçıvanla bağlı məsə-
lələr vardır. Bu haqda bir az sonra.
    1827-ci ildən sonra arada bir az
fasilə olsa da, 1830-cu ildən sonra
Rusiya imperiyasına birləşdirilən
Naxçıvan yenə də öz süvari tarixi
ilə öndə olub. Əslində, “bir az fasilə”
adlandırdığımız zaman kəsiyində
Kəngərli süvariləri məcburən iki
müharibədə iştirak ediblər: 1826-
1828-ci illərdə II Rusiya-İran və

1828-1829-cu illərdə Rusiya-Os-
manlı müharibələrində. Bəzən bir
sıra, xüsusilə xarici tədqiqatçılar
belə bir fikri aşılamağa çalışırlar
ki, Naxçıvanın Kəngərli süvarilə-
rinin hərb tarixi Rusiya imperiyası
dövründə yaranıb. Bu səbəbdəndir
ki, Naxçıvan xanlığının işğalından
sonrakı dövrlərdə Kəngərli süva-
rilərinə Rusiya imperiyası tərəfindən

bağışlanan bayraqlara ögey baxanlar
da tapılır. Bizcə bu, doğru hal sayıla
bilməz. Azərbaycanın və onun ay-
rılmaz hissəsi olan Naxçıvanın Ru-
siya ilə birgə hərb tarixi vardır. Azər-
baycanlılar isə bu hərb tarixində öz
hünərləri ilə xüsusi mövqe tutublar.
Ona görə də Naxçıvan Kəngərlilə-
rinin dəstə önündə apardıqları bay-
raqlarda milli dövlətçilik rəmzlə-
rindən də gen-bol istifadə olunub.
    Qeyd edək ki, Rusiya imperiya-
sının məqsədlərindən biri də xan-
lıqların tarixinin getdikcə unutdu-
rulması olub. Naxçıvanın axırıncı
xanı Kərim xanın əmri ilə Abbasabad
qalasında 1827-ci ildə Kəngərli ba-
talyonu önündə aparılan bayraq şah-
zadə Abbas Mirzənin naxçıvanlılara
bağışladığı bayraq idi. Həmin bay-
raqda bəzi kənar rəmzlər olsa da, o
bayraq Naxçıvan xanlığının əhali-
sindən təşkil olunmuş Kəngərli ba-
talyonunun döyüş bayrağı idi və
sonralar elə “Kəngərli batalyonunun
döyüş bayrağı” adı ilə Tiflisdəki
hərbi muzeydə nümayiş etdirilib.
1914-cü ildən sonra bayrağın Rusi-
yaya aparıldığı bildirilir. Bu bayrağın
parçası qırmızı rəngli mahuddan
ibarət olub.
     Qeyd edək ki, Kəngərli süvarilərinin
döyüş atlarının başlarına geydirdikləri
kaporlar da qırmızı rəngli idi. Bu mə-
sələyə də təkrar qayıdacağıq.
    Rusiya imperiyasının Naxçıvanda
hakimiyyəti dövründə, daha doğrusu,
1829-cu il iyunun 19-dan başlayaraq
Naxçıvanın Kəngərli süvariləri Ru-
siyanın apardığı müharibələrdə dö-
yüşməyə başlayıb. Onların Qara də-
niz kazakları ilə eyni alayda döyüş-
mələrinə baxmayaraq, hamısı milli
süvari geyimində idilər və süvari
dəstənin önündə özlərinə məxsus
bayrağı aparırdılar.
    Biz bu bayraqlardan biri haqqında
ətraflı danışmaq istəyirik. Milli Azər-
baycan Tarixi Muzeyində həmin
bayrağın bir surəti (rəngi solmuş
olsa da) bərpa edilib saxlanılır.
“Azərbaycan bayraqları” kataloqun-
dakı məlumatdan: “Bu bayraq atlı-
müsəlman alaylarına verilən bay-
raqlardan öz yaşıl rəngi və bəzi ele-
mentləri ilə fərqlənir. Qanovuz ipək
parçadan olan dördkünc bayrağın
ölçüləri 134x128 santimetrdir... Digər
alay bayraqlarından fərqli olaraq,
bu bayrağın yuxarı kənarında veril-
miş ərəbdilli yazı lent üzərində deyil,
bayraq parçasının üstündə verilmiş-
dir: – “Xeyirxahlıq xeyirxahlıqla
mükafatlandırılır. Ədalətli sultan Al-
lahın yerdə kölgəsidir. Əl-Murad
Kəngərli”. Bayrağın qalan element -
ləri digər alay bayraqlarında olduğu
kimidir. Yalnız bayraq ağacı qara
rəngə boyadılmışdır”.
     Haqqında danışmaq istədiyimiz
bu bayrağın yaşıl rəngli olması başqa
bir arxiv sənədində də öz təsdiqini
tapıb. XIX əsrin Rusiya və Azər-
baycan hərb tarixini araşdıran alim
Hacı Murad İbrahimbəyli 1969-cu
ildə çap etdirdiyi kitabında yazır:
“Azərbaycanlı döyüşçülər qızıl və
gümüş düyməli çərkəzi çuxalar ge-
yinmişdilər. Onlar bir-birlərindən şal-
varları və üzərinə rəngli mahud par-
çadan ulduzlar tikilmiş uca papaqları

ilə seçilirdilər. Hər bir alaya hər iki
üzünə Azərbaycan dilində yazılmış,
bərli-bəzəkli xüsusi bayraq bağış-
lanmışdı. Hər bir alayın və Kəngərli
süvarilərinin bayraqlarının rəngi dö-
yüşçülərin papaqlarının üzərindəki
ulduzun rəngi ilə eyni idi. Bayraqlar
qalın ipək parçadan hazırlanmışdı,

hər üç tərəfdən qızılı saçaqları vardı.
Bayraq ağaclarına iki əl şəkli bərki-
dilmişdi. Alayların əsrarəngiz görü-
nüşü vardı. Döyüşçülər mütənasib
bədənli idilər və gözəl geyinmiş, si-
lahlanmış və əsl Qarabağ kəhərlərinin
üstündə oturmuşdular. Nikolay Ru-
siyasının yüksək dairələri və o cüm-
lədən xaricilər Azərbaycan polklarına
heyran olmuşdular”. 
    Sonra müəllif digər alayların ul-
duzlarının rənglərini də təsvir edir.
Yazır ki, Kəngərlilərin papaqlarındakı
ulduz yaşıl rəngli idi. Əlbəttə,
H.M.İbrahimbəyli arxiv sənədlərin-
dəki məlumatları yazıya alıb.
    Bütün bunlardan aydın olur ki,
qraf İ.Paskeviçlə dost olan I Ehsan
xan Kəngərli Naxçıvanın Kəngərli
süvarilərinin döyüş bayrağının hazır -
lanmasında babalarına – Naxçıvanın
Kəngərli xanlarına məxsus milli ele-
mentləri saxlamağa çalışıb və buna
nail olub. Bayrağın üzərindəki Ru-
siya çarının tacı və ikibaşlı qartal,
həmçinin Avropa döyüş mədəniy-
yətinə məxsus qalxan (Şərqdə, o
cümlədən Naxçıvanda belə uzunsov
döyüş qalxanından istifadə etmə-
mişlər – müəllif) istisna olmaqla,
bu bayraq Naxçıvan xanlığının zəfər
tarixindən xəbər verir. Ümumiyyətlə,
bayraqların, o cümlədən Naxçıvan
xanlığında olan döyüş bayraqlarının
rəngləri və parça üzərindəki şəkillər,
yazıların hamısı rəmzlər hesab edilir.
Bayraqşünasların dili ilə desək, bun-
lar “heraldik rəmzlər”dir.
    Xəlifə Əl-Murad I Kalbalı xanın
ulu babası Murad xandır. Bu haqda
ətraflı yazmışıq. Qeyd edək ki, onun
adının qarşısında “əl” komponentinin
işlənməsi Şərq aləmindəki incəlik-
lərdən xəbəri olmayan rusiyalı mə-
murları, kəşfiyyatçı tarixçiləri, etno -
qrafları çaşdırmış və onlar Kəngər-
lilərin, guya, Ərəbistan yarım -
adasından, yaxud Osmanlı Diyar-
bəkirindən gəldiklərini yazmışlar.
Amma hərtərəfli axtarışlarımız, əldə
etdiyimiz arxiv sənədləri bunların
uydurma olduğunu sübuta yetirdi.
Kəngərlilər Naxçıvanın çox qədim
zamanlardan sakinləridirlər. Şərq
aləmində ərəb dili dini dil sayıldı-
ğından Səfəvi imperiyasında da ya-
zıda işlədilirdi. “Xəlifə” sözü isə
ərəbcədən tərcümədə “başçı, rəhbər”
deməkdir.
    Murad xanın yuxarıda verdiyimiz
müdrik kəlamı 1829-30-cu illərdə
əksər müsəlman polklarının bay-
raqlarının üzərində də onun adı ol-
madan yazılıb. Naxçıvan Kəngərli-
lərini küsdürmək istəməyən Rusiya
sahibi-mənsəbləri Naxçıvan xanlı-
ğına məxsus bəzi rəmzləri bayraq
üzərində saxlamağa məcbur olublar. 
    Məlumdur ki, yaşıl rəng islamı,
ümidi və azadlığı... ifadə edir.
    Naxçıvan xanlığına məxsus bay-
raqlardan birinin göy rəngli olması
Rusiyanın apardığı Qafqaz mühari-
bələrinin salnaməçisi, hərbi tarixçi
V.A.Pottonun yazdığı çoxcildliyin
dördüncü cildində (s.202) öz təsdiqini
tapır. O yazır ki, Kəngərli süvarilə-
rinin şiş papaqlarındakı ulduzlar göy
rənglidir. Qeyd etmək yerinə düşər:
V.A.Pottonun kitabı 1888-ci ildə
Tiflisdə çap edilsə də, kitabdakı sə-
nədlər 1833-cü ili xarakterizə edir.
Sonralar, yəni 1854-cü ildə Naxçı-
vanın Bəy Drujinasına rəhbərlik
edən II Kalbalı xan Kəngərli-Nax-
çıvanskiyə bağışlanan fəxri döyüş
bayrağı göy rəngli idi. Artıq burada
Kəngərli süvarilərinə başçılıq edən
İsmayıl xan və Kalbalı xan Kəngər-
li-Naxçıvanskilər ulu babalarının dö-
yüş bayraqlarına məxsus bir rəmzi –

göy rəngi saxlatdıra bilmişdilər. Bu
bayrağın da surəti Milli Azərbaycan
Tarixi Muzeyində saxlanılır (inventar
№ 468). 
    Əvvəlki yaşıl bayraq sovet illə-
rində baxımsızlıq ucbatından saralsa
da, göy rəngli bayraq yaxşı qalıb.
Bayraqşünaslıq elminə görə, göy

rəng şan-şöhrət və sədaqət rəmzidir. 
    Uzun illərin axtarışlarından sonra
Naxçıvan Kəngərli süvarilərinin dö-
yüş atlarının başlarına geyindirdikləri
kaporun fotoşəklini Bəyazid döyüş-
lərinin iştirakçısı Əşrəf ağa Kən-
gərlinin şəxsi arxivində tapdıq. Ka-
porun fotoşəkli dünya elm aləmində
və mətbuatında ilk dəfə “Şərq qapısı”
qəzetində dərc edilir. 1892-ci ildə
çəkilmiş fotoşəkildən görünür ki,
kapor qırmızı yaylıq deyil, zövqlə
toxunmuş, hazırlanmış bir orijinal
etnoqrafik incidir. Bu incinin açılması
öz tədqiqatçısını gözləyir. Dünya
hərb tarixində heç bir süvari dəstə-
sində və ya buna oxşar formada ka-
pora rast gəlmədik. Naxçıvanın nə
qədər zəngin və heyrət ediləcək sü-
vari hərb tarixi varmış! Qırmızı rəng
haqqında da çox deyirlər, yazırlar.
Qırmızı rəng igidlik, cəsurluq, bö-
yükürəklilik, dözümlülük və bütün
bunların məcmusu olan məhəbbətin
rəmzidir. Kaporla bağlı axtarışlarımız
davam etməkdədir.
    Aparılan axtarışlar cəsarətlə söy-
ləməyə imkan verir ki, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci ildə
bayrağı qəbul edilərkən milli döv-
lətçilik tariximizin mühüm mərhələsi
olan xanlıqlar dövründə istifadə
edilən bayraqların, xüsusilə Naxçıvan
xanlığı bayraqlarının rənglərindən
istifadə edilib. Burada bir tarixi qa-
nunauyğunluq da var. Heç də təsadüfi
deyil ki, Azərbaycan yenidən müs-
təqilliyini bərpa edəndən sonra üç-
rəngli dövlət bayrağımız ilk dəfə
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə Naxçıvanda qaldırıldı.
     235 illik dövlətçilik tarixinə sahib
olan Səfəvilər dövlətində Naxçıvanın
Kəngərli süvarilərinə böyük inam və
etibar var idi. Kəngərlilər də 1920-ci
ilədək Şah İsmayılın ənənələrinə sadiq
qaldılar. Ən başlıcası, Azərbaycanı
və onun ayrılmaz hissəsi olan Nax-
çıvanı yağılardan qorudular.
    Yeri gəlmişkən, Naxçıvan xanlı-
ğına və Kəngərli süvarilərinə aid
arxiv sənədlərini araşdıranda ürə-
yimdə bir arzum olub. Müstəqil
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan
Naxçıvanda hərbi paradlarda Kən-
gərli süvariləri də olsunlar və onlar
özlərinin orijinallığı ilə yenə də ha-
mını heyran qoysunlar.
    Naxçıvanın Kəngərli süvariləri
həmişə milli dövlətçiliyimizi qoru-
yublar. Ona görə də onların özləri
ilə döyüşə apardıqları bayraqların
və Xan Sarayı üstündə dalğalanan
bayrağın (bayraqların) axtarışındayıq.
İnanırıq ki, Rusiyanın Moskva, Sankt-
Peterburq və digər şəhərlərində olan
muzeylərdə, həmçinin İranın Tehran
şəhərindəki Qiymətli Cavahirlər Mu-
zeyində axtarışlar aparılarsa, Nax-
çıvan xanlığına məxsus bayraqlardan
nümunələr tapıla bilər. Və Naxçıvan
şəhərindəki Dövlət Bayrağı Muze-
yində nümayiş etdirilə bilər. 

Musa QULİYEV
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Naxçıvan xanlığının bayrağı haqqında bir neçə söz

AAvqustun 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyinin yaradılması

haqqında” imzaladığı Sərəncam hər bir kəsi ürəkdən sevindirdi. Biz tədqiqatçıları
da həmçinin. Bu sərəncam alimlər qarşısında dərin elmi axtarışlar və ciddi
tədqiqatlar aparmaq kimi vəzifələr qoyub. Sərəncamda deyildiyi kimi:
“Tariximizin ən dəyərli eksponatları sırasında mühüm yer tutan dövlət rəmzləri
və bayraqlar Azərbaycanın qədim dövlətlərinin, o cümlədən Naxçıvan xanlığının
və muxtar respublikanın tarixini öyrənməyə geniş imkanlar yaradır”.

Axtarışlar, tapıntılar

Xəbərlər şöbəsi

Kəngərli süvarilərinin döyüş bayrağı (1829)
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    Naxçıvan memarlıq məktəbi
Azərbaycan və dünya memarlığı ta-
rixində özünəməxsusluğu ilə səciy-
yələnir. Qədim və zəngin keçmişi-
mizdən xəbər verən maddi və mənəvi
sərvətlərimizin qorunmasında, ya-
şadılmasında Azərbaycan memarlı-
ğının böyük rolu vardır. Qədimdən
bəri bu bölgədə yaşayan mahir sə-
nətkarların ucaltdıqları sənət inciləri
indiyə kimi öz gözəlliyini qoruyub
saxlamaqdadır. Memarın işi çox çə-
tindir. Memar yaxşı memar olmaq
üçün, tikdiyi abidənin uğurlu olması
üçün bir çox elm sahəsinə bələd ol-
malıdır: həndəsə, cəbr, incəsənət,
astronomiya, coğrafiya və sair.  Hən-
dəsi biliklər memarlar üçün həm də
zəngin simvollar sistemidir. “Qa-
busnamə”nin “Nücum və həndəsə
elmi haqqında” bəhsində deyilir:
“...Əgər mühəndis, ya yerölçən olsan,
hesabı yaxşı öyrən, amandır, bir saat
belə, hesabı təkrar etməmiş olma,
çünki hesab elmi vəhşi elmdir. Əgər
yer ölçsən, bucaqları təyin et, müx-
təliftərəfli şəkillərə xor baxma və
demə ki, bunu ölçərəm, qalanlarını
təxminən yazaram; sahədə böyük
fərqlər əmələ gələr. Bucaqları düzgün
təyin etməkdə xüsusən səy göstər.
Ayıq ol, sahə ölçərkən bucaqlara
fikir verməyi unutma. Çoxüzlü ci-
simlərdə çox zaman qövs şəklində
bucaq olar. Çox yerdə bunlar kor-
bucağa oxşarlar. Belə halda isə sa-
hədə böyük fərq əmələ gəlir. Sənin
üçün sahəni hesablamaq çətin olan
şəkil rast gəlsə, onu təxmini hesab-
lama, yarısını üçbucaq və dördbu-
caqlara böl. Heç elə bir şəkil ola
bilməz ki, belə etmək mümkün ol-
masın. Sonra hərəsini ayrı-ayrı he-
sabla, nəticə düz çıxar”.
    Nizami Gəncəvinin əsərlərində
də memarlıq və inşaata dair çoxlu
məlumat, fikir və mülahizələr möv-
cuddur. O, memarlıq və inşaat elmi
ilə əlaqədar bütün sahələrə bələd
olduğu (geodeziya, tikintinin tex-

nologiyası və təşkili, memarlıq, la-
yihələndirmə, inşaat materialları,
şəhərsalma və sair) üçün dərin elmi
fikirlər söyləyə bilmişdir. “İsgən-
dərnamə”də deyilir:
    Torpağın ki sinəsi boş oldu,

Onun üstündə bina qurmaq
    olmaz.
    Yaxud

    Süst binalar tez də uçub dağılar.
    Bəli, memarın, mühəndisin işi
çox çətindir. Bu sənət savadla bir-
likdə, həssaslıq, səbir və möhkəm
iradə tələb edir. Azərbaycan me-
marlığında öz dəst-xətti ilə məş-
hurlaşmış, məktəb yaratmış Əcəmi
Əbubəkr oğlu Naxçıvani yuxarıda
sadalanan keyfiyyətlərə sahib ustad
sənətkarlardan olmuşdur. Əcəmi
yaratdığı möhtəşəm memarlıq nü-
munələrilə böyük şöhrət qazanmış
və onun yaradıcılığı Yaxın Şərq
ölkə lərinin memarlığına güclü təsir
göstərmişdir. O, Naxçıvan memarlıq
məktəbinin banisi olmuşdur. Azər-
baycan Atabəylər dövləti zamanında
yaşayıb-yaradan Əcəminin yaratdığı
sənət nümunələri özünəməxsusluğu
ilə indi də bütün diqqətləri öz üzərinə
toplamaqdadır. Əcəmi üslubu Yaxın
Şərq ölkələrinin memarlığına güclü
təsir göstərmişdir. Əsərlərinin üzə-
rindəki kitabələrdə özünü “Əbubəkr
oğlu Əcəmi, naxçıvanlı memar” ad-
landıran Əcəmi Naxçıvani “Şeyxül
mühəndis” (mühəndislərin başçısı)
ləqəbi ilə tanınmışdır. Onun yara-
dıcılığı Azərbaycan Atabəylərinin
paytaxtı Naxçıvanla bağlı olmuşdur.
O, burada əzəmətli Yusif Küseyir -
oğlu və Möminə xatın türbələrini,
qoşa minarəli kompozisiya şəklində
qurğunu, Cümə məscidini və mən-
bələrdə “darülmülk” adlandırılan
Eldəgizlər sarayını və sair bu kimi

qiymətli abidələr yaratmışdır. Əcə-
minin məlum olan ilk əsəri Yusif
Küseyiroğlu türbəsidir. Abidədə bə-
diiliklə memarlığın tektonikası
ahəngdarlıq təşkil edir. Türbənin
üzərindəki kitabədə onun 1162-ci
ildə Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani
tərəfindən tikildiyi və orada dəfn
olunmuş şəxsin adı (Yusif ibn Kü-
seyir) göstərilmişdir.
    Möminə xatın türbəsi isə monu-
mental abidədir. Naxçıvanın emble-
minə çevrilən bu gözəl abidə illər
keçməsinə baxmayaraq, öz əzəmətini
qoruyub saxlaya bilmişdir. Bu türbə
1186-cı ildə tikilmişdir. Onüzlü  göv-
dəsi olan Möminə xatın türbəsinin
son dərəcə mükəmməl dayaq sistemi,
tektonik quruluşu var. 
    Azərbaycan memarlığının gör-
kəmli nümayəndəsi, Naxçıvan me-
marlıq məktəbinin banisi olan Əcəmi
Naxçıvani həmçinin qoşa minarəli
portal kompozisiyanı ilk dəfə tətbiq
edən memar kimi tanınmışdır. Əcə-
midən sonra müsəlman dünyasının
bir çox ölkələrində bu kompozisi-
yanın tətbiqinə başlanmışdır. 
    “Qoşa minarəli portal kompozi-
siya nə deməkdir?” sualına memar
Gülnarə Qənbərova bu cür cavab
verdi: “Qoşa minarəli portal” ilk
dəfə səlcuqlar tərəfindən inşa edil-
məyə başlanılıb. Bu tip abidələr
İran ərazisində səlcuqlar zamanı
XI-XII əsrlərdə çox inşa edilib. Bu
portallar hər hansı bir memarlıq
kompleksinin giriş darvazaları ro-
lunu oynayırdı. Naxçıvandakı qoşa
minarə Atabəy-Eldəgizlərin iqamət-
gahının, yəni XII əsrdə Eldəgizlər
tərəfindən tikilmiş Narınqalanın şə-
hər meydanına açılan giriş qapıları
olmuşdur. Bu tip abidələr Kəngərli
rayonunun Qarabağlar kəndi ərazi-
sində də tikilmişdir. Ola bilsin ki,
XII əsrdə inşa edilmiş bu qoşa mi-
narəli portal XIV əsrdə Hülakü xan
tərəfindən şəhərə çevrilmiş Qara-
bağlar şəhərinin Narınqala hissəsinin
giriş portalı rolunu da oynamışdır”.

Qoşa minarəli portal kompozisiya ilk dəfə Naxçıvanda inşa edilib

Naxçıvan elmi-ədəbi, ictimai-siyasi, mədəni mühitinin Azərbaycan
tarixinə, ədəbiyyatına, elminə, mədəniyyətinə bəxş etdiyi ilklərdən

bəhs edən budəfəki yazımızda Azərbaycan memarlıq tarixində qoşa
minarəli portal kompozisiya ərsəyə gətirmiş Əcəmi Əbubəkr oğlu
Naxçıvani haqqında danışacağıq. Qoşa minarəli portal kompozisiya ilk
dəfə Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən inşa edilmişdir. 
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    Əziz Əliyev adına Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq
Xəstəxanasının pediatr, dermatoloq,
oftalmoloq, stomatoloq və labo-
rantlardan ibarət həkim briqadası
Şahbuz rayonunun Mahmud oba
kəndində uşaqlara profilaktik tibbi
xidmət göstərib. Briqadanın fəaliy-
yəti zamanı 120 nəfər 0-18 yaşlı

əhali profilaktik müayinədən keçi-
rilib. 100 nəfər valideynlə səhiyyə
maarifi işi aparılıb. Dispanserizasiya
işinin düzgün təşkili, peyvəndlərin
təqvim üzrə aparılması, tibbi sə-
nədləşmənin həyata keçirilməsi üçün
həkim ambulatoriyasının tibb ba-
cılarına metodik məsləhətlər verilib.
Aşkar edilmiş bəzi xəstələrin əlavə

müayinə və müalicəsi üçün müvafiq
səhiyyə müəssisələrinə getmələri
tövsiyə edilib. 
    Qeyd edək ki, xəstələr pulsuz
dərman və sarğı materialları ilə tə-
min olunublar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Həkim briqadası uşaqları tibbi müayinədən keçirib

    Sentyabr ayının 16-dan 21-nə
qədər Portuqaliyanın paytaxtı Lis-
sabon şəhərində keçirilən VIII
“VERA” Beynəlxalq İncəsənət Fes-
tivalı Azərbaycan və xüsusilə Nax-
çıvan incəsənəti, rəssamlığı üçün
böyük bir uğurla yaddaqalan olub.
16 ölkədən 75 rəssamın iştirak et-
diyi festivalda azərbaycanlı rəs-
samlardan Tahir Salahov, Sakit
Məmmədov, Ülviyyə Həmzəyeva
və Fərid Ələkbərovun əsərləri nü-
mayiş etdirilib. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Rəssamlar Birliyinin
sədri, Azərbaycan Respublikasının
əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzə-
yevanın rəsm əsəri “Unikal Milli
Orijinallıq” nominasiyası üzrə ən
yüksək mükafata (qran-pri) layiq
görülüb.  
    Məlumat üçün deyək ki, rəsm,
heykəltəraşlıq, tətbiqi sənət, muzey
işi, qalereya işi və sair olmaqla,
festivalda, ümumilikdə, 17 nomi-
nasiya üzrə qran-pri mükafatı təq-
dim olunub. Qran-pri mükafatı nax-
çıvanlı rəssama festivalın sonunda
təşkil edilən qala gecəsində təqdim
edilib. 
    Qeyd edək ki, “VERA” Bey-
nəlxalq İncəsənət Festivalı Por-
tuqaliyada keçirilən ən genişmiq-
yaslı incəsənət festivalıdır.  Ənə-

nəvi olaraq keçirilən bu festival-
larda rəsm əsərləri ilə yanaşı, qra-
fik, arxitektur, foto işlər də nü-
mayiş etdirilir. Festivalda Azər-
baycanla yanaşı, Türkiyə, İsrail,
Fransa, Almaniya, Rusiya, Rumı-
niya, İran, Braziliya, Ukrayna və
bir sıra digər ölkələrin təmsilçi-
lərinin əsərləri nümayiş etdirilib. 
    Biz də qalibi təbrik etmək və
bu qələbə ilə bağlı təəssüratlarını
öyrənmək üçün hazırda Lissabon-
da olan rəssamımızla əlaqə sax-
ladıq. Onun dediklərindən: “Mən
bu mükafatı doğma yurdum Nax-
çıvana, muxtariyyətin 90 illik yu-
bileyinə həsr edirəm. Bu, Naxçı-
vanda incəsənətin, rəssamlığın in-
kişafına xüsusi diqqət göstərən
insanların qələbəsidir, bu, Nax-
çıvan rəssamlığının, Azərbaycan
incəsənətinin qələbəsidir. Təbii
ki, dünya səviyyəli belə bir festi-
valda iştirak etmək və qran-pri
mükafatına layiq görülmək qü-
rurvericidir. İşimi bununla bitmiş
hesab etmirəm. Burda olduğum
müddətdə Naxçıvanımızın, Azər-
baycanımızın incəsənət sahəsində
tanıdılması, festival iştirakçılarının
məlumatlandırılması üçün əlimdən
gələni edəcəyəm”.  

- Elnur KƏLBİZADƏ

Həmyerlimiz VIII  “VERA” Beynəlxalq İncəsənət
Festivalının qran-pri mükafatına layiq görülüb

Naxçıvanın Azərbaycana bəxş etdiyi ilklər

- Nərgiz İSMAYILOVA 

  ABŞ-ın tanınmış “Meri Mak
Brayd” musiqi qrupu naxçı-
vanlı musiqisevərlərin qonağı
olub. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və ABŞ-ın Azərbay-
candakı səfirliyinin birgə təş-
kilatçılığı ilə C.Məmmədqulu-
zadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrının yer-
ləşdiyi meydanda keçirilən təd-
birdə musiqi qrupu maraqlı
konsert proqramı ilə çıxış edib.

    Konsert proqramından əvvəl çıxış
edən ABŞ-ın Azərbaycandakı sə-
firliyinin müvəqqəti işlər vəkili De-
rek Hoqan konsertin təşkilində əməyi
olanlara minnətdarlığını bildirib.
    ABŞ-ın Azərbaycandakı səfir-
liyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
əməkdaşının verdiyi məlumata görə,
bu proqram Azərbaycan və Amerika
xalqları arasında mədəniyyət sa-
həsində qarşılıqlı əlaqələrin, dostluq
münasibətlərinin daha da geniş-
ləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi
məqsədi daşıyır, belə musiqi turları
xalqlar arasında dialoqun qurul-

masında mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
   Qeyd edək ki, Merinin (“No

One’s Gonna Love You like Me”)
“Səni heç kəs mənim kimi sevmə-
yəcək” adlı mahnısı akademiya
mükafatına layiq görülüb, “Bro-
keback mountain-Qozbel dağ” fil-
mində ifasına görə qalib elan olunub
və Elton Con tərəfindən onun 35
illiyinə həsr edilmiş “GoodbyeYel-
low Brick Road” adlı konsertində
ifa etmək üçün seçilib. 
   Azərbaycanda ikinci dəfə olan

“Meri Mak Brayd” musiqi qrupu
ən çox sevilən mahnılarını naxçı-
vanlılara təqdim edib.
   Meri Mak Brayd və qrupun üzv-

lərinin ifa etdikləri bir-birindən
maraqlı musiqi nömrələri tamaşa-
çılar tərəfindən maraqla və alqışlarla
qarşılanıb.
   Qeyd edək ki, sentyabrın 25-dək

Azərbaycanda olacaq musiqi qru-
pu Naxçıvandan öncə Xaçmaz,
Qusar, Quba, Bakı, Lənkəran və
Salyan şəhərlərində konsert pro -
qramları ilə çıxış edib.  

Naxçıvanda ABŞ-ın tanınmış musiqi
qrupunun konserti olub


