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    Avqustun 26-da Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisində 2016-2017-ci
illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq və
qarşı da duran vəzifələrlə əlaqədar müşavirə
keçirilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirəni
açaraq demişdir ki, muxtar respublikada
enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması sa-
həsində ardıcıl tədbirlər görülür. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin qayğısı ilə mux-
tar respublikaya təbii qazın verilməsi bu
sahədəki problemləri həll etmiş, enerji təh-
lükəsizliyi tam təmin olunmuşdur. Vaxtilə
elektrik enerjisi idxal edən Naxçıvan Muxtar
Respublikası bu gün elektrik enerjisi ixra-
catçısına çevrilmişdir. Muxtar respublikanın
kəndlərində quruculuq işləri aparılarkən
elektrik və qaz xətləri də yenilənir, sabit
enerji təchizatının həyata keçirilməsi diqqət
mərkəzində saxlanılır. İstehlakçıların sayının
ilbəil artması isə elektrik enerjisi və təbii
qaza olan tələbatı artırır. Bu mənada hər il
payız-qış mövsümünə əvvəlcədən hazırlıq
işlərinin görülməsi mühüm əhəmiyyətə
malikdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş
naziri Əlövsət Baxşıyev, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Energetika Agentliyinin
baş direktoru Yasin Səfərov, “Naxçıvanqaz”
İstehsalat Birliyinin direktoru Ramin İsma-
yılov və Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Vüqar Səfərov payız-qış mövsümünə
hazırlıqla əlaqədar çıxış etmişlər.
    Müşavirədə Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının fövqəladə hallar naziri Şamı Ab-
dullayev, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
Asəf Məmmədov, Standartlaşdırma, Met-
rologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Bəxtiyar İsmayılov, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər
naziri Hafiz Yaqubov, Əlahiddə Ümumqoşun
Ordu Komandanı Kərəm Mustafayev və
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının di-
rektoru Mənşur Gülməmmədli payız-qış
mövsümünə hazırlığın vəziyyəti və görülən
işlər barədə məlumat vermişlər.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirədə
çıxış edərək demişdir: Muxtar respublikada
həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bütün
yaşayış məntəqələri ilboyu fasiləsiz elektrik
enerjisi və təbii qazla təchiz olunur. Lakin
bunlar arxayınlaşmaq üçün əsas vermir.
Ona görə də muxtar respublikada payız-
qış mövsümünə hazırlıq işləri hər il diqqət
mərkəzində saxlanılır. Energetika sahəsinə
diqqət hər il artırılır. Bunun bir səbəbi də
muxtar respublikada məskunlaşma səviy-
yəsinin ilbəil artması, yeni yaşayış məhəl-
lələrinin salınması, sənaye və digər enerji
tutumlu müəssisələrin istifadəyə verilmə-
sidir. Bu da elektrik enerjisinə olan tələbatı
artırır. Bu tələbatı ödəmək üçün isə yeni
elektrik stansiyalarının yaradılması, ənənəvi
enerji mənbələri ilə yanaşı alternativ və
bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə
də diqqət mərkəzində saxlanılır. Bütün
bunlarla yanaşı energetika infrastrukturu
da yenilənir. 
    Qeyd olunmuşdur ki, ötən dövr ərzində
qaz infrastrukturunun yenilənməsi istiqa-
mətində də bir sıra tədbirlər görülmüş, is-
tehlakçıların təbii qazla təminatının daha
da yaxşılaşdırılmasına nail olunmuşdur.
Muxtar respublikada yay mövsümündə elek-
trik enerjisinə olan gündəlik tələbat 80-85
meqavat, təbii qaza olan tələbat 700 min
kubmetrdir. Qış mövsümündə elektrik enerjisi
tələbatı 45-50 meqavat, təbii qaz tələbatı
isə 1 milyon 700 min kubmetr təşkil edir.

Əhalinin və təsərrüfat subyektlərinin elektrik
enerjisinə, təbii qaza və istiliyə olan tələba-
tının ödənilməsi, eləcə də digər infrastruktur
sahələrinin qış mövsümündə normal fəaliyyət
göstərməsi üçün hazırlıq işlərinə indidən
 başlanmalı, lazımi mal-material ehtiyatı
yaradılmalıdır. 
    Ali Məclisin Sədri müşavirədə aidiyyəti
təşkilatlara tapşırıqlar verərək demişdir:
Dövlət Energetika Agentliyi enerji təchizatı
sisteminin dayanıqlığını, ötürücü və pay-
layıcı şəbəkələrdə avadanlıqların normal
işləməsini təmin etməli, elektrik enerjisinin
ötürülməsində yaranan texniki itkinin mi-
nimum həddə saxlanılması üçün müvafiq
tədbirlər görməli, enerji israfçılığına yol
verilməsinin, elektrik enerjisindən qanunsuz
istifadənin qarşısının alınması üçün aid
orqanlarla birlikdə həyata keçirilən nəzarət
tədbirlərini davam etdirməlidir. Qış möv-
sümünə hazırlıqla əlaqədar mövcud trans-
formator və yarımstansiyaların texniki ba-
xışdan keçirilməsi oktyabrın 20-dək başa
çatdırılmalıdır. İstismara yararsız olan,
standartlara uyğun gəlməyən, bir çox hal-
larda qəza yaradan elektrik avadanlıq və
xətlərinin müəyyən edilərək yenilənməsinə
diqqət artırılmalıdır. Energetika Agentliyi
Naxçıvan şəhərində elektrik enerjisinin
yeraltı kabellərlə verilməsini və SMART-
kart tipli sayğacların quraşdırılmasını davam
etdirməli, tələb olunan mal-materialın, ava-
danlıqların alınıb gətirilməsini və zəruri
ehtiyatın yaradılmasını diqqət mərkəzində
saxlamalıdır. İşçilərin qış mövsümünə
uyğun xüsusi geyimlə təminatı üçün təd-
birlər görülməli, qəza-bərpa briqadalarının
komplektləşdirilməsini və onların təlimat-
landırılmasını oktyabr ayının sonuna kimi
başa çatdırmalıdır.
    “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyi oktyabr
ayının 20-dək qaz təchizatı sistemində tex-
niki baxış tədbirlərini başa çatdırmalı, möv-
cud nasazlıqları vaxtında aşkar edərək
aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməlidir.
Təbii qaz nəqlinin soyuq hava şəraitinə
uyğun texnoloji rejimdə həyata keçirilməsi
təmin olunmalı, yerlərdə istismara yararsız
vəziyyətə düşmüş qaz xətlərinin və ava-
danlıqların müəyyən edilərək yenilənməsinə
nəzarəti artırmalıdır. Naxçıvan şəhərində
mövcud sayğacların SMART-kart tipli say-
ğaclarla əvəzlənməsini,  qaz təsərrüfatında,
xüsusilə qəza xidmətində çalışanların pe-
şəkarlıq səviyyəsini artırmaq məqsədilə
onların ixtisas hazırlığına cəlb olunmasını
davam etdirməli, işçilərin qış mövsümünə
uyğun xüsusi geyim və avadanlıqlarla təmin
olunması üçün tədbirlər görməlidir.
    Müşavirədə şəhər və rayon icra haki-
miyyətlərinə tapşırılmışdır ki,  cari il noyabr

ayının 1-dək qazanxanalarda elektrik ener-
jisi, təbii qaz və su təchizatı sahəsində
mövcud problemləri araşdırıb, nöqsanları
aradan qaldırsınlar. İctimai yaşayış bina-
larının giriş qapı və pəncərələrinin, zirzə-
milərindən keçən istilik, su və kanalizasiya
xətlərinin istismara yararlılığını araşdırsınlar,
onlardan təmirə və ya yenilənməyə ehtiyacı
olanlarının qısa müddətdə dəyişdirilməsi
üçün müvafiq tədbirlər görsünlər. Qış möv-
sümündə yolların vaxtında təmizlənməsi
üçün kommunal xidmət texnikalarının saz
vəziyyətdə olmasını diqqət mərkəzində
saxlasınlar.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Muxtar
respublikanın təhsil, səhiyyə və mədəniyyət
obyektlərinin əksəriyyəti, idman müəssi-
sələrinin isə hamısı istilik sistemi ilə təchiz
olunub. Lakin hələlik bəzi müəssisə və təş-
kilatların binalarının qızdırılmasında maye
qaz və neft məhsullarından istifadə olunur.
Neft və Qaz Məhsulları Təminatı Müəssisəsi
bu müəssisələrin qış mövsümündə normal
fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə tələb
olunan maye qaz və neft məhsullarının tə-
darükünü və satışını davam etdirsin, muxtar
respublikada zəruri yanacaq ehtiyatlarının
yaradılmasına diqqəti artırsın. Nəqliyyat
Nazirliyi qış aylarında marşruta buraxılan
nəqliyyat vasitələrinin qrafikə uyğun hərə-
kətini və texniki sazlığını diqqətdə saxlasın.
Avtomobil Yolları Dövlət Şirkəti qış möv-
sümü üçün qum ehtiyatı yaradılmasını
təmin etsin. 
    Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan Bey-
nəlxalq Hava Limanı uçuşların təhlükəsizliyi
üçün bütün maşın-mexanizmlərin, elek-
trik-işıq sisteminin, rabitə qurğularının tex-
niki baxışını həyata keçirməli, tələbata uy-
ğun yanacaq və mal-material ehtiyatının
yaradılmasını nəzarətdə saxlamalıdır. “Nax-
çıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti dəmir yolu nəqliyyatında qış
aylarında hərəkətin təhlükəsizliyini təmin
etməli, vaqonlara və lokomotivlərə texniki
baxış keçirməli, yol təsərrüfatının saxlan-
masına, material ehtiyatının yaradılmasına
diqqəti artırmalıdır. Fövqəladə Hallar,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi na-
zirlikləri qazanxanalarda işləyən mövsümi
işçilərin təlimatlandırılması üçün müvafiq
tədbirlər görməlidirlər. Payız-qış mövsü-
mündə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və
idman müəssisələrinin fasiləsiz fəaliyyəti
aid nazirliklər və yerli icra hakimiyyətləri
tərəfindən təmin olunmalıdır. Muxtar res-
publikanın ali, orta ixtisas və peşə təhsili
müəssisələri ilə aid təşkilatlar arasında əla-
qələr yaradılmalı, müvafiq ixtisaslar üzrə
mütəxəssislərin hazır lanmasına diqqət ar-
tırılmalıdır. Təhsil Nazirliyi bu ilin noyabr

ayınadək peşə məktəblərində qazanxana
operatoru ixtisası üzrə kursların təşkilini
təmin etməlidir. 
    Ali Məclisin Sədri tapşırmışdır ki, Sə-
hiyyə Nazirliyi əhaliyə keyfiyyətli xidmət
göstərilməsi üçün səhiyyə müəssisələrinin
yanacaq və dərman preparatları ilə təmin
olunmasına nəzarəti gücləndirsin. İqtisa-
diyyat Nazirliyi qış aylarında ərzaq məh-
sullarına olan tələbatın daha çox yerli və
keyfiyyətli məhsullar hesabına ödənilməsini
təmin etmək üçün mövsüm ərzində istehsal
olunmuş kənd təsərrüfatı məhsullarının so-
yuducu anbarlara tədarükünə nəzarəti ar-
tırmalıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Dövlət
Baytarlıq Xidməti ilə birlikdə heyvandarlıq,
quşçuluq və arıçılıqla məşğul olan sahib-
karlıq subyektlərinin qışlamaya hazırlığı
ilə əlaqədar maarifləndirmə tədbirlərini hə-
yata keçirməli, xəstəliklərə qarşı tələb
olunan dərman vasitələri ehtiyatının yara-
dılmasını diqqətdə saxlamalıdırlar.
    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi tabeliyində olan bərpa müəssi-
sələrinin, eləcə də Ahıllar Evinin təminatı
üçün tədbirlər görməlidir. Hərbi hissələr
üçün yun corabların toxunması işi bu il də
davam etdirilməlidir. Rabitə və Yeni Tex-
nologiyalar Nazirliyi qış aylarında abo-
nentlərə keyfiyyətli xidmət göstərilməsi
üçün xətt təsərrüfatının etibarlığını daha
da artırmalı, mal-material ehtiyatının ya-
radılmasını təmin etməlidir. Fövqəladə
Hallar Nazirliyi yanğın təhlükəsizliyi üçün
elektrik enerjisi, təbii qaz və neftdən istifadə
ilə bağlı əhali arasında və təhsil müəssisə-
lərində maarifləndirmə işini davam etdir-
məlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət
Gömrük və Standartlaşdırma, Metrologiya
və Patent üzrə Dövlət komitələri standarta
uyğun olmayan və sənaye üsulu ilə hazır-
lanmayan qızdırıcı elektrik və qaz cihaz-
larının muxtar respublikaya gətirilməsinə
və istismarına yol verməməlidirlər. Bu ba-
rədə istehlakçılar və sahibkarlar əvvəlcədən
məlumatlandırılmalıdır.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Ədliyyə
Nazirliyi cəzaçəkmə müəssisələrinin fasi-
ləsiz istiliklə təmin olunmasını, məhkum-
ların isti geyim və ərzaqla təchizatını diq-
qətdə saxlamalıdır. Muxtar respublika əra-
zisindəki hərbi hissələrdə qış mövsümü
üçün tələb olunan ehtiyatın yaradılması
diqqətdə saxlanmalı, sərhəd zonalarındakı
hərbi hissələrin yanacaqla təchizatı və
ərzaq ehtiyatının yaradılması vaxtında başa
çatdırılmalıdır. Şəhər və rayon icra haki-
miyyətləri, Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi qurumuş ağacların kəsilərək hərbi
hissələrə verilməsini davam etdirməli, payız
mövsümündə yeni yaşıllıqların salınmasını
təşkil etməlidirlər. Muxtar respublikanın
bitki və heyvanat aləminin qış aylarında
qorunması üçün müvafiq tədbirlər görül-
məlidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti istilik sistemi olmayan
təhsil, səhiyyə və mədəniyyət müəssisələ-
rində payız-qış mövsümü üçün tələb olunan
yanacağın bölgüsünü təsdiq etməli, zəruri
yanacaq və avadanlıqların alınmasını təmin
etməli, payız-qış mövsümünə hazırlıqla
bağlı verilmiş tapşırıqların icrası üçün təd-
birlər planı hazırlamalı və icrası barədə
cari ilin oktyabr ayının sonunadək Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə mə-
lumat verməlidir.
    Ali Məclisin Sədri qarşıya qoyulan və-
zifələrin icrasında müşavirə iştirakçılarına
uğurlar arzulamışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti
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  Bu gün əhalinin güzəranının
yaxşılaşdırılması üçün kənd tə-
sərrüfatının inkişafı, bazarda
yerli məhsulların üstünlük təşkil
etməsi, kəndlinin öz torpaqla-
rından səmərəli istifadəsi ən va-
cib amillərdən biridir. Bu isti-
qamətdə muxtar respublikamızda
həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlər öz nəticəsini verir. 

    Hazırda muxtar respublikamızda
taxılçılıq, tərəvəzçilik, bostançılıq,
meyvəçilik, üzümçülük və digər
sahələrin istehsalının stimullaşdırma
tədbirləri həyata keçirilir, adları çə-
kilən sahələrdə fermerlərə güzəştli
kreditlərdən və aqrolizinq xidmət-
lərindən daha geniş istifadə imkan-
ları yaradılır, əkin sahələri geniş-
ləndirilir. Eyni zamanda ərzaq təh-
lükəsizliyinin möhkəmləndirilmə-
sində xüsusi əhəmiyyətə malik fer-
mer təsərrüfatlarının, intensiv me-
todlara əsaslanan müasir təsərrü-
fatların yaradılmasına dövlət dəstəyi

tədbirləri davam etdirilir. 
    Hər il muxtar respublikaya
müxtəlif təyinatlı texnikalar alınıb
gətirilir, bu texnikalardan səmərəli
və məqsədyönlü şəkildə istifadə
olunur. Bu tədbir cari ilin ötən
aylarında da həyata keçirilib. Belə
ki, sözügedən dövrdə “Naxçıvan
Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cə-
miyyəti tərəfindən muxtar respub-
likaya 1742 ədəd müxtəlif təyinatlı
kənd təsərrüfatı texnikası və ava-
danlıqlar gətirilərək 72 ədədi lizinq
yolu ilə  torpaq mülkiyyətçilərinə,
11 ədədi isə nağd pula satılıb. Və
onu da qeyd edək ki, muxtar res-
publika ərazisində 2843 ədəd tex-
nika vardır ki, onlardan 185 ədədi
“Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhm-
dar Cəmiyyətinin balansında, qa-
lanı isə özəl qurum və ya sahib-
karlardadır. Hər iki halda texni-
kaların saz olması daim diqqətdə
saxlanılır, əkinçilikdə səmərəli is-
tifadə olunur. 

    Şübhəsiz ki, kənd təsərrüfatının
inkişafı üçün meliorasiya layihə-
lərinin icrası da vacib şərtdir. Bu
mənada, muxtar respublika ərazi-
sində olan su anbarlarının vaxtında
doldurulması, yeni kanalların çə-
kilişi, subartezian quyularının, na-
sos stansiyalarının yaradılması və
digər suvarma  tədbirlərinin
görülməsi diqqətdə saxlanılır. 
    Kənd təsərrüfatında əhalinin
taxıl və çörək məhsullarına olan
tələbatının daxili istehsal hesabına
ödənilməsi dövlətimiz tərəfindən
vacib məsələ kimi qarşıya qoyulub
və bu sahədə muxtar respublika
taxılçıları hər il məhsul bolluğu ilə
fərqlənirlər. Son illər aqrar sahənin
inkişafına göstərilən dövlət dəstə-
yinin artırılması, taxıl istehsalçıla-
rına sahələrdən bol məhsul götür-
mək üçün göstərilən dövlət qayğısı
kimi gübrə yardımının olunmasını
da qeyd edə bilərik. Belə ki, cari
ilin fevral ayında 1 milyon 521

min manat, aprel ayında isə 5124
sahibkara 2 milyon 392 min manat
dəyərində 4905 tondan artıq azot
gübrəsi verilib. Bu sırada kreditlərin
verilməsini də xüsusi vurğulamaq
lazımdır. Belə ki, cari ilin may
ayında 3854 buğda istehsalçısına
26792 hektar buğda sahəsi üçün 1
milyon 72 min manat, yazlıq əkinlər
üçün isə iyul ayında 1877 nəfər ta-
xılçıya 26926 hektar sahə üçün 1
milyon 346 min manat dəyərində
vəsait verilib. Bunun nəticəsidir
ki, torpaq mülkiyyətçiləri cari ilin
məhsulu üçün 31579 hektar sahədə
əkin həyata keçiriblər ki, bunun
da 26795 hektarını buğda, 4784
hektarını arpa təşkil edib. Vaxtında
aparılan aqrotexniki tədbirlər, lazımi
maşın-mexanizmlərin ayrılması bi-
çinin optimal müddətdə başa çat-

dırılmasına şərait yaradıb və taxıl-
çılar 31579 hektar taxıl əkini sa-
həsindən 94 min 117 ton məhsul
tədarük ediblər. 
    2016-cı ilin ötən aylarında, ümu-
milikdə, kənd təsərrüfatı ilə məşğul
olan zəhmət adamlarına 7 milyon
234 min manat kredit verilib ki,
bunun da 392 min manatı bitkiçilik,
13 min manatı bağçılıq, 6 milyon
96 min manatı heyvandarlıq, 258
min manatı arıçılıq, 475 min manatı
quşçuluq sahəsi üçün ayrılıb. Elə
ayrılan kreditlərin və digər tədbir-
lərin nəticəsi olaraq cari ilin yeddi
ayında, ümumilikdə, muxtar res-
publikada 213 milyon 904 min ma-
nat həcmində kənd təsərrüfatı məh-
sulları istehsal olunub ki, bu istehsal
ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə 5,1 faiz çoxdur. 

Aqrar sahənin inkişafına qayğı bəhrələrini verir

    Azərbaycanın ən gözəl şəhərləri
içində özünəməxsus yeri olan bu
qədim yurd yerində sistemli şəkildə
aparılan işlər ümumi iqtisadi fəallığı
daha da gücləndirib, investisiya
cəlb ediciliyi əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəlib. Müstəqil dövlətçiliyin tə-
məli də bu şəhərdə qoyulub, düşmən
təcavüzünə qarşı mübarizənin əsası
da. Ən mühüm qərarlar bu şəhərdə
çıraq işığında verilib. Elə bu fakt
hər şeyi deyir. 
    Bu gün özünün intibah və çi-
çəklənmə dövrünü yaşayan, möh-
təşəm şəkildə yenidən qurulan, gö-
zəlləşən, gözlərimizin önündə günü-
gündən dəyişən qədim Naxçıvan
şəhəri baş tacımızdır, bəzəyimizdir.
Doğma şəhərimiz uğurlu quruculuq
və sosial-iqtisadi inkişaf yolu ilə
inamla, qətiyyətlə addımlayır. Böyük
öndər Heydər Əliyevlə başlayan bu
yol Naxçıvanı daha işıqlı sabahlara
aparır. 
    Naxçıvan şəhərində artıq daimi
xarakter alan tərəqqi və inkişaf,
heç şübhəsiz ki, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
strategiyanın uğurlu icrası istiqa-
mətində muxtar respublika rəhbəri
tərəfindən reallaşdırılan ardıcıl və
yorulmaz fəaliyyətin, məqsədyönlü
və qətiyyətli mövqeyin, fədakar işin
məntiqi nəticəsidir. İndi şəhərimiz
tarixi abidələr, muzeylər, park və
xiyabanlar, fəvvarələr, geniş, yara-
şıqlı küçə və prospektləri ilə bura
gələnləri heyrətdə qoyur.
    Son illər Naxçıvan şəhərinin
müasir tarixi intibah mərhələsi
kimi yaddaşlara həkk olunub, ta-
riximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Bu
dövrdə iqtisadiyyatın dirçəlməsinə,
əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına böyük qayğı
göstərilib, yeni müəssisələr yara-
dılıb, iş yerləri açılıb. Tarixə, mə-
dəniyyətə, təhsilə, səhiyyəyə və
elmə qayğının yeni mərhələsi baş-
lanıb, bütün sahələrdə maddi-tex-
niki bazanın möhkəmləndirilməsi
prioritet vəzifəyə çevrilib. Qədim
Naxçıvan şəhərinin bütünlüklə ye-
nidən qurulan geniş yollarıyla irə-
lilədikcə hər addımda gözoxşayan
gözəlliklərə şahid olursan. Bu gö-
zəlliklər yeni yaşayış massivləridir,
hərtərəfli iş şəraiti yaradılan inzibati
binalardır, gülzarlıqlardır, parklar-
dır. Dünyaca məşhur Naxçıvan me-

marlıq məktəbinin milli ənənələri
ilə müasir şəhərsalma mədəniyyə-
tinin bütöv, yaradıcı vəhdəti hər
addımda diqqəti çəkir. Şəhər sa-
kinləri belə şəhərdə yaşamağın gö-
zəlliyini görür, belə möhtəşəm qu-
ruculuq işlərini həyata keçirənlərə
minnətdarlıq edirlər. Bu, faktdır:
Naxçıvan şəhərinin sakinləri heç
vaxt indiki qədər abad, güclü, hər-
tərəfli inkişafın şahidi olmayıblar.
Sovetlər dönəmində, 70 il ərzində
görülən işlər, abadlıq və quruculuq
dövrünün yalnız bir ilinin kölgə-
sində qalıb. İndi şəhərin istənilən
ünvanına yolumuz düşsə, müstə-
qilliyin bəhrələrini görə bilərik.
    Keçilən yola nəzər saldıqda bir
daha yəqin edərik ki, muxtar res-
publikanın paytaxtı daş-daş, kər-
pic-kərpic yenidən tikilib. İstər-is-
təməz düşünürsən: blokada və in-
kişaf... blokada və tərəqqi. Son
illər muxtar respublikanın paytax-
tında insan ağlına sığmayan dəyişik -
liklər baş verib. Bu da faktdır ki,
Naxçıvan bu gün ən inkişaf etmiş
şəhərlər sırasındadır. Ancaq o şə-
hərlərin keçdiyi inkişaf yolu ilə
Naxçıvan şəhəri arasında bir fərq
var. Onlar blokada şəraitinin çə-
tinliklərini yaşamadan inkişafa nail
olublar, bizim şəhərsə blokadada

olan bir şəhər kimi bu inkişafa nail
olub. Qurucu luğun ahəngdar və
davamlı olması sürətli sosial-iqtisadi
inkişafın bariz ifadəsinə çevrilib.
Nazirlik, komitə, idarə, müəssisə
və təşkilatlar üçün yeni inzibati bi-
naların tikilməsi illərlə şəraiti ol-
mayan köhnə binalarda işləyən in-
sanların həyatında yenilik yaradıb,
onların muxtar respublikamızın in-
kişafı naminə fəaliyyətlərini güc-
ləndirib. Yeni məktəb binalarının
inşası, yaradılan hərtərəfli şərait,

müasir texniki yeniliklərin tətbiqi
tədrisin keyfiyyətini ildən-ilə yük-
səldib. Artıq Naxçıvan enerji və
ərzaq təhlükəsizliyi tam təmin olu-
nan, onlarla təhsil, səhiyyə və mə-
dəniyyət ocaqlarına ev sahibliyi
edən, əhalisinin gəlirləri sürətlə ar-
tan, rifah halı günü-gündən yaxşı-
laşan, yüzlərlə iş yeri yaradılan,
ən müasir emal, istehsal və xidmət
sahələri istifadəyə verilən bir pay-
taxtdır. Doğrudan da, aparılan qu-
ruculuq işlərinin vüsəti o qədər sü-
rətlidir ki, gələn qonaqlar gördük-
lərindən heyrət içində qalırlar. Hə-
qiqətən də, bu şəhər tarixi keçmişi,
təbiəti və tarixi abidələri, zəhmətkeş,
fədakar, yurd, torpaq təəssübünü
hər şeydən üstün tutan insanları
ilə əsl möcüzələr diyarıdır.
    Şəhərdə görülən işlərin həcmi,
sözün həqiqi mənasında, hər biri-
mizin qəlbini qürurla doldurur. Bu
illərdə muxtar respublikada aparılan
quruculuq, abadlıq işlərinin, iqti-
sadiyyatda, mədəni həyatda, insan-
ların güzəranında baş verən dəyişik -
liklərin kökündə Heydər Əliyev
yoluna, siyasi və nəzəri irsinə sə-
daqət, düzgün idarəetmə dayanır.
Bu inkişaf, sözün əsl mənasında,
dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin
xalqın tələbi ilə siyasi hakimiyyətə

yenidən qayıdışından sonra Azər-
baycanın hər bir guşəsində gedən
quruculuğun, mənəvi-siyasi, iqti-
sadi intibahın, Azərbaycanı Azər-
baycana qaytarmaq xəttinin tərkib
hissəsi, konkret bir regionda əyani
ifadəsidir. 
    Bəli, bütün çətinliklərə baxma-
yaraq, Naxçıvan şəhəri yaşayıb, in-
kişaf edib, çox qısa zamanda belə
zirvəni fəth edib. Ulu öndərimizin
müəyyənləşdirdiyi strateji hədəflər,
inkişaf və tərəqqi proqramı uğurla

həyata keçirilib, paytaxt şəhəri dahi
rəhbərimizin arzuladığı, görmək is-
tədiyi kimi qurulub. Ölkə başçısı
cənab İlham Əliyevin hərtərəfli
qayğısı və dəstəyi ilə muxtar res-
publika yeni hədəflərə doğru irəli-
ləməkdə, Naxçıvanın daha parlaq
gələcəyi üçün mühüm layihələr hə-
yata keçirilməkdədir. Başımızın tacı
saydığımız Naxçıvan şəhəri öz möh-
təşəmliyi ilə dünyanın müxtəlif
ölkə lərindən gələn turistləri cəlb
edir. Öz əməkləri ilə xəyalları real-
lığa çevirən naxçıvanlılar ölkə baş-
çısını muxtar respublikaya hər sə-
fərində yeni quruculuq ünvanları
ilə sevindirirlər. Muxtariyyət tari-
xinin ən şanlı və əlamətdar dövrünü
yaşayan şəhərimizin tarixi qədim,
keçmişi parlaq, mədəniyyəti zəngin
olduğu qədər, uğurlu gələcəyini tə-
min etmək üçün güclü potensialı
da vardır. Hazırda həmin potensi-
aldan yüksək səmərəliliklə istifadə
olunur, Naxçıvanda qədim tarixdən
qalan nə varsa hamısına etibarlı va-
rislik hissi ilə yanaşılır. Ona görə
də qədim və günü-gündən cavan-
laşan şəhərimizlə hər birimizin qürur
hissi keçirməyə mənəvi haqqı var.
Naxçıvana ilk dəfə yolu düşənlər
də bu şəhərə təəccüblərini gizlədə
bilmirlər. Türkiyə vətəndaşı Gülay

Aras deyir ki, Sədərək rayonundan
Naxçıvan şəhərinə qədər yolların
abadlığına, yol kənarlarındakı səli-
qə-sahmana heyran olub. Paytaxt
şəhərinin ecazkar mənzərələri isə
onu, sözün həqiqi mənasında, əf-
sunlayıb. Geniş küçələr, yaraşıqlı
binalar, bağ-bağçalar, firavan hə-
yatdan xəbər verən evlər onda bu
qədim oğuz-türk diyarı haqqında
xoş təəssüratlar yaradıb. Elə ilk ba-
xışdan onda bu şəhərə, onun üzü-
gülər, qonaqpərvər insanlarına qarşı
doğmalıq yaranıb. Ən böyük arzu-
larından biri odur ki, nə vaxtsa onun
bu şəhərin gözəl yaşayış binalarından
birində eyvanı şəhərin gözəl mən-
zərələrinə doğru açılan evi olsun,
heç olmasa ildə bir dəfə də olsa, bu
şəhərdə, gözəl mənzillərdən birində
yaşasın, istirahət etsin.
    Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzin-
də müalicə kursu keçən, Rusiya
Federasiyasının Çita vilayətindən
olan Marina İvanovanı isə şəhərin
parlaq Günəş altında bərq vuran
fəvvarələri valeh edib. Deyir ki,
yaşadığım şəhərlə sizin paytaxt ara-
sında uzun məsəfələr olduğu kimi,
havasında, suyunda, insanların bir-
birinə münasibətində, müasirliyində
də böyük fərqlər var. Hər yer təmiz,
səliqəlidir. Fəvvarələr isə başqa
aləmdir. Bir neçə gün axşamlar şə-
hərin fəvvarələrlə bəzədilmiş mey-
danlarını gəzdim, insanlarla ünsiy-
yətdə oldum. Gördüm ki, bu şəhərin
sakinləri öz paytaxtları ilə nə qədər
fəxr edirlər. İmkan tapan kimi ye-
nidən bu şəhərdən yolumu salacaq,
onun artıq mənə doğma olan küçə
və prospektlərini gəzəcəyəm.
    İran İslam Respublikasının və-
təndaşı, əslən Urmiya şəhərindən
olan Rza Hikməti isə Naxçıvan şə-
hərində olan tarixi abidələrdən vəcdə
gəlib. Deyir ki, bu abidələri tədqiq
etmək, onları lap yaxından görmək
çoxdankı arzusu olub. İndi o, şə-
hərdəki hər bir abidə, hər bir muzey
haqqında ətraflı məlumata malikdir.
Şəhərin dünəni və bu günü haqda
da çox eşidib. 
    Qədimliyinə söykənməklə müa-

sirləşən Naxçıvan bu gün çiçəklənən

şəhərdir. Hər günü yeni uğurlarla

yola salan bu şəhərin zəhmətkeş

insanları belə bir məkanda yaşa-

dıqları üçün özlərini xoşbəxt hesab

edirlər. Gözəlliklərdən ilham alan

bu şəhərin insanlarını indi işıq,

qaz, su, yol və digər problemlər

yox, ancaq və ancaq bütün bu gö-

rülən işlərə töhfə vermək, əmək sərf

etmək düşündürür. Ata-babaları-

mızdan ərməğan qalan zənginlikləri

bu günümüzə qədər qoruyub sax-

layan şəhər sakinləri kökünə, mil-

li-mənəvi dəyərlərinə sadiq olmaqla

ənənələri yaşadıb qorumağı da mü-

qəddəs vətəndaşlıq borcu hesab

edirlər. 

- Səbuhi HÜSEYNOV

  Əlbəttə, bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, muxtar respubli-
kamızda kənd təsərrüfatının daha da inkişaf etdirilməsinə, daxili
bazarda məhsul bolluğunun təmin edilməsinə hesablanmış hər bir
addım öz uğurlu nəticəsini verir.

Hafizə ƏLİYEVA

  Dünəndən bu günə uzun bir yol gələn qədim Naxçıvan şəhərinin
hər qarışı ulu tarixdən soraq verir. Bu izlər onun qalalarında, məq-
bərələrində, saraylarında və digər tarixi abidələrində qorunur, nə-
sildən-nəslə ötürülür. Şəhərsalma mədəniyyətinin beş min il tarixi
olan qədim Naxçıvan şəhəri tarixin heç bir dönəmində yaşadığımız
dövrdəki kimi abad, gözəl, füsunkar olmayıb. İnfrastrukturu müasir
şəkildə yeniləşərək inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoyan bu
şəhər indi ən müasir Avropa şəhərlərindən heç də fərqlənmir. Bu
gün özünün çiçəklənmə dövrünü yaşayan paytaxtın yaraşığına
həyata keçirilən tikinti-quruculuq, abadlıq, yaşıllaşdırma tədbirləri
hesabına yeni gözəlliklər əlavə edilir. Təmizlik, səliqə-sahman, ni-
zam-intizam şəhərin əsas atributlarına çevrilib.
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    Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Dövlət Miqrasiya Xidmətində
“Azərbaycan rəssamlıq məktəbi”
mövzusunda maarifləndirici təd-
bir keçirilib. 

    Muxtar respublikada yaşayan
və əmək fəaliyyəti ilə məşğul
olan xarici ölkə vətəndaşlarının
iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə
xidmətin əməkdaşı Rüfanə Qa-
rayeva  açıb. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirli-
yinin əməkdaşı Əli Rzayev  mövzu
ilə bağlı məruzə edib.
    Vurğulanıb ki, Azərbaycanda
rəssamlıq sənətinin tarixi çox qə-
dimdir. Ayrı-ayrı dövrlərdə Azər-
baycan torpağında çox qüdrətli
rəssamlar yetişib və rəssamlıq
məktəbləri yaradılıb. Ölkəmizin
ayrılmaz tərkib hissəsi olan qədim
Naxçıvan torpağı da istedadlı
sənət adamlarının vətəni olub.
XII əsrdə yaşamış memar Əcəmi
Naxçıvani böyük sənət inciləri
yaradıb.  XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan realist rəssamlığının
əsasını qoymuş Bəhruz Kəngərli,
mərhum rəssamlardan Şəmil Qa-
zıyev, Mircəlil Seyidov və digər
görkəmli sənət adamları Naxçıvan
sənətkarlıq məktəbinin yetirmə-
ləridir. Bu sənətkarlar Naxçıvan
rəssamlıq məktəbinin yaradılma-
sında və onun zənginləşdirilmə-
sində mühüm rol oynayıblar. 
     Memar Əcəmi rəssamlığın naxış
formasını, Bəhruz Kəngərli realist
boyakarlığı, Şəmil Qazıyev Nax-

çıvan tarixi abidələri silsiləsini,
Mircəlil Seyidov abstrakt rəssam-
lığın ən gözəl nümunələrini yara-
dıblar. 2000-ci ildə Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının Naxçıvan

Muxtar Respublikası
Rəssamlar Birliyi ya-
radılıb. Hazırda muxtar
respublikada  məktəb-
dənkənar müəssisələrdə
və uşaq incəsənət mək-
təblərində rəsm dərnək-
ləri fəaliyyət göstərir.
Bu dərnəklərdə yüzlərlə
şagird rəssamlığın sir-
lərini öyrənir. Eyni zamanda Nax-
çıvan Dövlət Universitetində və
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda
Memarlıq və Təsviri incəsənət
müəllimliyi ixtisasları üzrə ali təh-
silli gənc kadrlar hazırlanır. Bu da
muxtar respublikamızda rəssamlıq,
memarlıq və təsviri sənətin digər
sahələrində varisliyin davam et-
dirilməsi deməkdir.
    Bildirilib ki, bu gün muxtar
respublikada döymə, oyma və tik-
mə sahəsində fəaliyyət göstərən
sənətkarlar da yüksək səviyyəli
əsərlər yaradırlar. Bu da muxtar
respublikanın mədəni həyatının
dünyaya tanıdılması baxımından
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Artıq
internet vasitəsilə Naxçıvan sə-
nətkarlarının əsərləri sərgilənir,
satışa çıxarılır, naxçıvanlı rəssam-
lar ölkəmizdə və xaricdə keçirilən
sərgilərdə öz əsərlərini nümayiş
etdirir, layiqli yerlər tuturlar. 
     Qeyd edilib ki, Azərbaycanda

realist rəssamlığın əsasını qoyan
Bəhruz Kəngərli təsviri-incəsənət
tariximizə adı qızıl hərflərlə həkk
edilməyə layiq nadir istedad sa-
hiblərindən biri olmuşdur. O, ilk

təhsilini Naxçıvanda, sonra isə Tif-
lisdə xüsusi rəssamlıq məktəbində
almışdır. Bəhruz Kəngərli əsərlərini
tamamilə milli ruhda və üslubda
yaradırdı. Beləliklə də, o, mədə-
niyyətimizdə milli rəssamlığın in-
kişafında özünəməxsus rol oynayıb.
İncəsənətimizdə realist dəzgah bo-
yakarlığının təşəkkülü, portret və
mənzərənin müstəqil janr kimi for-
malaşması məhz Bəhruz Kəngər-
linin adı ilə bağlıdır. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev Bəhruz
Kəngərli yaradıcılığına daim böyük
qayğı göstərib. Ulu öndərimizin
təşəbbüsü ilə Naxçıvan şəhərində
Bəhruz Kəngərli Muzeyi yaradılıb,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rəssamlar Birliyinin Sərgi Salonuna
Bəhruz Kəngərlinin adı verilib.
    Sonda tədbir iştirakçılarının
sualları cavablandırılıb, iştirakçılar
Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalere-
yasında olublar.

- S.HÜSEYNOV

Dövlət Miqrasiya Xidmətində maarifləndirici tədbir

Naxçıvanda ləziz yemək növlərindən

ibarət mətbəx mədəniyyəti forma-

laşdırılıb. Burada süfrə mədəniyyəti

hər zaman ən yüksək səviyyədə qo-

runub saxlanılıb, bərəkətin rəmzi

kimi çörəyə böyük ehtiram göstərilib.

Naxçıvan mətbəxinin zəngin mənzə-

rəsi muxtar respublikamızda kuli-

nariya turizminin inkişafı üçün də

gözəl zəmin yaradır. Ona görə də

xalq yaradıcılığının ən qədim sahə-

lərindən olan kulinariya mədəniy-

yətinin sistemli şəkildə öyrənilməsi

və inkişaf etdirilməsi, təbliğ olunması

və tanıdılması istiqamətində ardıcıl

işlər görülür. 

    Bu çərçivədə avqustun 30-da “Nax-
çıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey
Kompleksində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası İqtisadiyyat, Mədəniyyət və
Turizm nazirliklərinin, muxtar respub-
likanın rayon və şəhər icra hakimiy-
yətlərinin birgə təşkilatçılığı ilə “Nax-
çıvan çörəkləri” festivalı keçiriləcəkdir.
Festivalda Naxçıvanda yaşayan və
çörək istehsalı ilə məşğul olan fiziki
və hüquqi şəxslər iştirak edəcəklər.
Muxtar respublikanın şəhər və rayon-
larında bu sahədə peşəkarlığı ilə seçilən
şəxslər “Naxçıvan Mətbəxi” Kulinariya
Mərkəzinin xətti ilə festivalda təmsil
olunacaqlar.
    Tədbirdə Naxçıvanda bişirilən müx-
təlif çörək növlərinin sərgi və satışı
təşkil olunacaq, onların bişirilmə qay-
dası nümayiş etdiriləcəkdir. Bununla
yanaşı, un məmulatlarından hazırlanan
müxtəlif yemək və şirniyyat növlərinin

bişirilmə qaydası da göstəriləcəkdir. 
    “Naxçıvan çörəkləri” festivalı çər-
çivəsində “Ən dadlı çörək” müsabiqəsi
də keçiriləcək. Müsabiqəyə çıxarılan
çörəklərin müxtəlif növləri təqdim edi-
ləcək, dadına, keyfiyyətinə görə qiy-
mətləndiriləcəkdir. 1-ci, 2-ci və 3-cü
yerləri tutan qaliblər diplom və hədiy-
yələrlə mükafatlandırılacaqlar. 
    Müsabiqənin keçirilməsində məq-
səd xalqımıza məxsus çörək növlərinin
nümayişi, milli dəyərlərimizin, xü-
susən də milli mətbəximizin özünə-
məxsusluğunun təbliği, bacarıqlı in-
sanların özünü məşğulluğunun inkişaf
etdirilməsidir. 
    Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının
Mahnı və Rəqs Ansamblı festivalda
konsert proqramı ilə çıxış edəcək.
    Qeyd edək ki, bu gün ölkəmizin
hər yerində olduğu kimi, muxtar res-
publikamızda da milli dəyərlərimizə,
tarixi-mədəni irsimizə qayğı ilə yanaşılır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin muxtar respublikada
xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi
haqqında imzaladığı sərəncam, 2012-ci
ilin Naxçıvan Muxtar Respublikasında
“Milli dəyərlər ili” elan olunması öz
nəticələrini verib, bu sahədə sistemli
tədbirlər həyata keçirilib. Bu mənada,
“Naxçıvan çörəkləri” festivalının ke-
çirilməsi həm də qədim diyarda əsr-
lərboyu formalaşmış kulinariya mədə-
niyyətinin, milli dəyərlər sisteminin
qorunub saxlanılmasına, gələcək nə-
sillərə çatdırılmasına xidmət edir.

- Rauf ƏLİYEV

Muxtar respublikada “Naxçıvan çörəkləri”
festivalı keçiriləcək

    Muxtar respublikada aparılmış
tədqiqatlar göstərir ki, Naxçıvan
qalatipli yaşayış yerləri ilə zəngin
bir diyardır. AMEA Naxçıvan Böl-
məsinin sədri, akademik İsmayıl
Hacıyev yazır ki, Naxçıvanda qa-
latipli yaşayış yerləri eramızdan
əvvəl III minillikdə yaranıb, sonrakı
dövrlərdə bu tip yaşayış yerlərindən
geniş istifadə edilib. Orta əsrlərdə
qalatipli yaşayış yerləri Azərbaycan
xalqının işğalçılara qarşı mübari-
zəsində mühüm istinad nöqtələrin-
dən olub, yerli əhali özünü qorumaq
üçün müdafiə qalaları yaradıb. Belə
qalalar, adətən, təbii qayalar üzərində
qurulub. Bunlara misal olaraq, Əlin-
cəqala, Oğlanqala, Çalxanqala, Ber-
diqala, Qalacıq, Qazançıqala, Vay-
xırqala, Nəhəcir qalası, Ordubad
qalası və başqalarını göstərmək olar.
Ümumilikdə götürsək, aparılan təd-
qiqatlara görə, Naxçıvan ərazisində
80-ə yaxın qala müəyyənləşdirilib.
Ərazisi o qədər də böyük olmayan

muxtar respublikada bu qədər qa-
lanın mövcudluğu cox ciddi tarixi
faktlardan xəbər verir. Birincisi ona
görə ki, qalalar yadelli hücumlardan
qorunmaq üçün inşa olunsa da, sa-
dəcə, özünümüdafiə xüsusiyyəti da-
şımayıb. Qalalar, ilk növbədə, ilkin
yaşayış məskənlərinin göstəricisidir.
Digər tərəfdən bu kimi tarixi abidələr
xalqların öz daxili tələbatının, hərbi
və iqtisadi qüdrətinin nəticəsi olaraq
meydana çıxıbdır. Tarixi mənbələr
göstərir ki, Naxçıvan qalaları uzaq
keçmişdən burada yaşayan əcdad-
larımızın həyat tərzini, dini inanc-
larını, dövlətçilik ənənələrini, mə-
dəniyyətini və memarlıq sənətini
özündə yaşadaraq müasir dövrü-
müzədək gəlib çatıb. Muxtar res-
publikada qalatipli yaşayış yerlərində
ən çox diqqətçəkən amillərdən biri
də ərazidə qala-şəhərlərin mövcud-
luğudur. Arxeoloji tədqiqatlar gös-
tərir ki, qala-şəhərlərin formalaşması
beş min il bundan əvvələ gedib

çıxır və bu cür tikililər, əsasən, çay
vadilərində, ticarət və sənətkarlığın
daha sıx yerləşdiyi ərazilərdə salınıb.
Bu fakt özlüyündə dünya, o cüm-
lədən Şərq sivilizasiyasının əsas
ocaqlarından biri kimi Naxçıvan
torpağının möhtəşəm keçmişindən
xəbər verir. II Kültəpə, Naxçıvan,
Şahtaxtı, Qızqala, Qızılburun, Qa-
zançıqala kimi qədim qala-şəhərlərin
mövcudluğu haqqında bu gün əli-
mizdə tutarlı faktlar var. Bu faktlar
isə Azərbaycanın, ümumilikdə isə
Cənubi Qafqazın və Yaxın Şərqin
tarixi-mədəni keçmişinə işıq tut-
maqda əvəzolunmaz rol oynayır.
Daha çox öyrənilmə və təbliğolunma
nöqteyi-nəzərindən bu kimi abidələr
Naxçıvanın turizm potensialında
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Mə-
dəni turizmin inkişafı da dünyada
məhz bu cür zəngin potensiala malik
regionlara xasdır.
    Qeyd etmək lazımdır ki, mədəni
turizm, əsasən, intellektual insanların
maraq dairəsini özündə cəmləşdirən
bir istiqamətdir. Digər kütləvi turizm
növlərindən fərqli olaraq bu sahəyə
maraq göstərən turistlər üçün tarixi
kitablarda yox, reallıqda hiss etmək
daha maraqlı sayılır. Hazırda dünya
turizminin 10 faizini dağ və piyada
turizmi tutur. Bu turizm növləri
müəyyən mənada mədəni turizmlə
oxşarlıq təşkil etsə də, ikincidə
elitar kütlə və yaxud bu sahəyə hə-
vəsi olanlar çoxluq təşkil edir. Hətta
hazırda dünyanın bir çox antik mə-

dəni abidələri olan ölkələrdə elmi
konfrans və simpoziumların həmin
bölgələrdə təşkil olunması turist
axınına xeyli imkanlar açır. Bu tipli
səyahətlərdə qədim sivilizasiyaya
yaxın olmaq, “keçmişlə fotoşəkil
çəkdirmək” turistləri daha çox razı
salan məqamlardandır. 
    Ötən yazılarımızın birində muxtar
respublikada arxeoloji turizm üçün
kifayət qədər münbit potensialın
olduğunu vurğulamışdıq. Xüsusilə
son illərdə Oğlanqala yaşayış ye-
rində aparılan tədqiqatlar bu diyarın
zəngin tarixi dövrlərə şahidlik et-
diyini göstərir. Ən qədim qala tiki-
lilərinə xas olan Oğlanqala, Naxçı-
vanqala, Qalacıq, Azad Kiran kimi
ərazilər Azərbaycanın əsas siyasi

və mədəni mərkəzləri olmaqla ya-
naşı, həm də dövlətçilik ənənələrinin
formalaşdığı yerlər olub. O yerdə
ki dövlətçilik ənənələri olub, demək
ki, həmin ərazilər sivilizasiyanın
əsas hədəfinə çevrilib. Məhz belə
zəngin tarixi potensialı qorumaq
və təbliğ etməyin ən əlverişli yolu
bu tipli obyektlərin turizmlə əlaqə-
ləndirilməsidir. Muxtar respublikada
son illərdə bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlər hər birimiz üçün
qürurvericidir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhər-
salma yeri kimi” mövzusunda Bey-
nəlxalq Simpoziumun keçirilməsi
haqqında” 2011-ci il 7 iyun tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Təd-
birlər Planına əsasən, mühüm tarixi
abidələrdən olan və Naxçıvan şə-
hərinin ərazisində yerləşən Naxçı-
vanqalada əsaslı bərpa işləri həyata

keçirilib, muzey yaradılıb. “Nax-
çıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey
Kompleksində son dövrlərdə ictimai
iaşə xidmətlərinin təşkil edilməsi,
əl işlərindən ibarət mağazaların açıl-
ması, eyni zamanda həmin məkanın
bir sıra kütləvi-mədəni tədbirlərin
təşkili üçün seçilməsi buranı ziyarət
edən turistlərin sayının artmasına
təsir göstərib.
    Uzun illər yaddaşlardan silin-
məyəcək hadisələrdən biri də Əlin-
cəqalanın istifadəyə verilməsidir.
Orta əsrlər Azərbaycan tarixinin ən
mühüm siyasi hadisələrinə şahidlik
etmiş, xalqımızın mübarizlik sim-
voluna çevrilmiş Əlincəqala döv-
lətçilik ideyalarının qorunduğu, hər-
bi-strateji və iqtisadi-siyasi mövqeyi

ilə seçilən abidələrdəndir. İki min
ildən artıq tarixə malik Əlincəqala
bu gün öz qapılarını turistlərin üzünə
açıb. İndi bura üz tutan turistlər
təkcə məğrur qala divarları ilə deyil,
həm də xalqımızın qəhrəmanlıq
ruhu, torpağa, yurda bağlılıq sevgisi
ilə qarşılaşırlar. Əlincə qalası bu
gün ədəbiyyatçılar üçün qəhrəmanlıq
dastanı, rəssamlar üçün möhtəşəm
təbiət mənzərəsi, tarixçilər üçünsə
sirri tam açılmayan keçmişdir. Bu
keçmişin öyrənilməsinə marağı olan
çoxsaylı turistlər, səyahətçilər, elm
və mədəniyyət insanları var.  
    Naxçıvan qalaları min illərboyu
bu torpaqlarda xalqımızın mübarizlik
ənənələrinin rəmzinə çevrilib. Qa-
laların yenidən həyata qaytarılması
tarixi keçmişimizə hörmət və ehti-
ramın bariz nümunəsi, daş yadda-
şımızın bərpasıdır.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Naxçıvan qalaları turizm obyekti kimi

  Naxçıvanın qədim tarixə malikliyini indi kiməsə sübut etməyə
ehtiyac yoxdur. Bu diyarın köksündə özünə əbədi yurd-yuva
salmış tarixi abidələr Naxçıvanın min illərboyu ulu tarixə şahid-
liyinin nəticəsidir. Müxtəlif dövrlərdə bu və ya digər səbəblər
üzündən bu tarixi abidələr dağıdılsa da, onları tarixin və təbiətin
qoynundan silib atmağa heç bir qüvvənin gücü çatmayıb. Yüz
illər, qərinələr keçsə də, tarixin canlı şahidi olan abidələrimiz
indi özünün əsl qiymətini alıb, xalqın yaddaşında ən yüksək
mənəvi yerini tutub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və
mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin
təşkili haqqında” 2005-ci il 6 dekabr tarixli Sərəncamından
sonra muxtar respublikada 1200-dən çox tarix və mədəniyyət
abidəsi qeydə alınaraq pasportlaşdırılıb, onların əksəriyyəti əsaslı
şəkildə bərpa edilərək yenidən yaşamaq haqqı əldə edib. Bu abi-
dələrin içərisində qalaların özünəməxsus yeri vardır. 
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    Bəs uğur qazanmaq üçün nə
etmək lazımdır? İnsan etdiyi hər
hansı işə görə mükafat alır, uğur
və şöhrət qazanır. Əgər insanın
hər şeyi varsa, deməli, o, əlindən
gələni edib ki, bunlara sahib
olub. O zaman belə bir sual or-
taya çıxır: bu uğuru niyə hamı
əldə edə bilmir? Axı, hər kəs
eyni hüquqa malikdir. 
    Həyatda uğur qazanmaq üçün,
ilk növbədə, məqsəd aydın, irə-
liyə getmək üçün stimul olmalı-
dır. İdmanda uğur qazanmağı
bir çox amillərlə əlaqələndirirlər.
Psixoloji və fiziki hazırlıq, qar-
şıdakı turnirə və ya yarışa moti-
vasiya, rəqiblərini dəyərləndir-
mək də bu amillər sırasındadır.
Bunlar olmadıqda idmançının
uğurlu çıxış etməsinə maneələr
yaranır ki, bunu da bəzi idman-
çılar bəxt-tale ilə əlaqələndirirlər.
Bu, məsələyə yanlış yanaşmadır. 
    Əvvəlcə onu qeyd edək ki,
idmançı ciddi şəkildə öz məqsəd
və istəklərini həyata keçirmək,
ən yüksək pilləyə qalxmaq məq-
sədini qarşısına qoymalıdır. Elə
idmançılar var ki, məşğul olduğu
idmandan maksimum zövq ala

bilir. Onların əhval-ruhiyyəsi hə-
mişə yerində olur, çox sadə, tə-
vazökar, xeyirxah və gülərüz
təsir bağışlayırlar. Məhz belələri
əksər hallarda uğur qazanır.
    Uğur qazanmaq üçün idmançı
məşq etdiyi insanlara da diqqət
yetirməlidir. Yaxşı, perspektivli
idmançı sizi hər bir başladığınız
işdə dəstəkləyəcək, əlindən gəl-
diyi qədər sizə kömək edəcək.
Əksinə, pessimist, həyatda heç
bir uğur qazanmayan və qarşı-
sında məqsədi olmayan idmançı
planlarınızın alt-üst olacağını de-
yib mənfi fikirlər yaradacaq, sizi
gördüyünüz işdən soyudacaq.
    Peşəkar idmançının uğur qa-
zanması üçün bir sıra məsələlərə
diqqət edilməlidir. Bu hallar han-
sılardır? İlk olaraq qarşıya aydın
məqsədlər qoyulması iş fəaliyyəti
ilə əlaqələndirilməlidir, yəni bu
işə olan maraqla bağlı yaranan
motivasiya ciddi olmalıdır. Xü-
susi məqsədlər daha çox məh-
suldar olmalıdır ki, idmançı yarış
meydanında yalnız qələbə barədə
düşünə bilsin. Digər tərəfdən id-
mançının strategiyası məşqçi ilə
üst-üstə düşməlidir. Bu zaman

hər ikisinin qərar qəbul etməsi
qələbəyə aparan yolun başlanğıcı
hesab edilir. 
    Kollektiv idmanda idmançının
öz üzərində işləməsi hər zaman
komandanın işini anlamaq və
həyata keçirmək üçün yeni ba-
carıqların əldə edilməsini təmin
edir. Bu zaman komanda lideri
(və ya kapitanı) komandaya və
hər bir komanda üzvünə yeni
yanaşmaları inkişaf etdirmək və
təcrübədən keçirmək üçün imkan
yaratmalıdır. Fərdi qaydada isə
idmançı bacarıqlarını təsdiqləmək
üçün müvafiq təlimə malik olmalı
və vaxta qənaətlə yanaşmalıdır.
Həmçinin idmançı gələcəyə ba-
xışı müəyyən etmək, inkişaf et-
dirmək və fikrini aydın ifadə et-
mək üçün strategiyasına uyğun
plan qurmalıdır. İnsanlarda özünə
qarşı inam hissini yaratmağa və
bu işə ən uyğun insan olduğunu
sübut etməyə də ehtiyacının ol-
duğunu göstərməlidir.
    Peşəkar idmana qədəm qoy-
maq istəyən gənc uğur qazanmaq
üçün vaxt və enerji sərf etməlidir.
Hər kəs qiymətləndirilməyə eh-
tiyac duyur. İdmançılar öz azar-
keşləri qarşısında öhdəliyi ol-
duğunu da unutmamalıdırlar.
Əgər bir idmançı azarkeşlərin
dəyərini hər zaman bilirsə, onları
qiymətləndirirsə, deməli, gördüyü
iş, məşğul olduğu idman növü
üzrə uğur qazana bilər.

İdmanda necə uğur qazanmaq olar?
İstənilən sahədə bir addım daha irəli getmək, digər

insanlardan fərqli olmaq, edilən işin müsbət yöndə nəti-
cəsini görmək – bunları uğur, müvəffəqiyyət, nailiyyət
adlandırsaq, yəqin ki, yanılmarıq. İdmanda da uğur qa-
zananlar daha güclü və iradəlilər, başqalarından mübarizə
əzmi ilə seçilənlərdir.

1. Şərur şəhər 1№-li tam orta məktəb 1 12 1 12

2. Cəlilkənd kənd tam orta məktəbi 3 1 12 1 12 1 14 3 38

3. Mahmudkənd tam orta məktəbi 5 1 12 1 12 2 24

4. Oğlanqala kənd tam orta məktəbi 6 1 18 1 18 1 12 1 12 4 60

5. Həmzəli kənd tam orta məktəbi 12 1 12 1 12 1 12 1 12 4 48

6. Axura kənd tam orta məktəbi 18 1 12 1 12 1 18 1 12 1 14 5 68

7. Aşağı Yaycı kənd tam orta məktəbi 15 1 12 1 12

8. Yuxarı Yaycı kənd tam orta məktəbi 20 1 24 1 12 2 36

9. Gümüşlü kənd tam orta məktəbi 18 1 12 1 12 1 12 1 12 4 48

10. Şahbulaq kənd tam orta məktəbi 27 1 13 1 13

11. Havuş kənd tam orta məktəbi 30 1 12 1 18 2 30
12. Muğancıq-Mehrab kənd tam orta məktəbi 2 1 12   1 12

13. Sərxanlı kənd tam orta məktəbi 4 1 12 1 12

14. Aralıq kənd tam orta məktəbi 5 1 12 1 12 1 12 1 12 4 48

15. Aşağı Daşarx kənd tam orta məktəbi 10 1 12 1 12

16. Yuxarı Daşarx kənd tam orta məktəbi 7 1 12 1 12 2 24

17. Dərəkənd kənd tam orta məktəbi 9 1 12 1 12 2 24

18. Yeni Havuş kənd tam orta məktəbi 16 1 12 1 12 1 18 3 42

19. Püsyan kənd tam orta məktəbi 20 1 14 1 14

20. Danyeri kənd tam orta məktəbi 12 1 12 1 12

21. Tənənəm kənd tam orta məktəbi 20 1 22 1 12 1 12 3 46

22. Xanlıqlar kənd tam orta məktəbi 10 1 18 1 12 2 30

23. Ələkli kənd tam orta məktəbi 7 1 22 1 12 1 12 3 46
24. Vərməziyar kənd tam orta məktəbi 11 1 12 1 12

25. Tumaslı kənd tam orta məktəbi 12 1 12 1 12

26. Ərəbyengicə kənd tam orta məktəbi 15 1 18 1 14 1 12 1 12 4 56

27. Qarahəsənli kənd tam orta məktəbi 15 1 12 1 18 2 30

28. Çəmənli kənd tam orta məktəbi 12 1 12 1 12

29. Dərvişlər kənd tam orta məktəbi 6 1 12 1 12

30. Arbatan kənd tam orta məktəbi 6 1 12 1 12

31. Yengicə kənd tam orta məktəbi 3 1 12 1 12

32. Xələc kənd tam orta məktəbi 1 12 1 16 2 28

33. Alışar kənd tam orta məktəbi 7 1 12 1 12

34. Muğanlı kənd tam orta məktəbi 6 1 12 1 12 2 24

35. Şəhriyar kənd tam orta məktəbi 4 1 12 1 12 2 24

36. Kürkənd tam orta məktəbi 4 1 12 1 12 2 24

37. Kürçülü kənd tam orta məktəbi 5 1 12 1 12

38. Axaməd kənd tam orta məktəbi 12 1 12 1 12

39. Kərimbəyli kənd tam orta məktəbi 14 1 12 1 12 1 12 1 12 4 48

40. Maxta kənd tam orta məktəbi 13 1 18 1 12 1 18 3 48

41. Təzəkənd kənd tam orta məktəbi 24 1 12 1 12

42. Diyadin kənd tam orta məktəbi 16 1 12 1 12

43. Qaraburc ümumi orta məktəbi 9 1 16 1 14 1 12 1 12 4 54

44. Xətai ümumi orta məktəbi 14 1 12 1 12 2 24

Cəmi: 6 94 11 170 1 12 6 74 10 121 7 104 16 198 10 120 9 112 5 60 1 12 3 38 3 36 - - 3 52 91 1203

Şərur rayonu üzrə 2016-2017-ci tədris ilində pedaqoji kadrlara olan ehtiyac haqqında məlumat

    24-25 avqust tarixlərində mər-
kəzin növbəti qonaqları Naxçıvan
Muxtar Respublikası Karate-do
Federasiyasının yetirmələri olublar.
İkigünlük istirahət proqrama uyğun
olaraq təşkil edilib. Karateçiləri
Ağbulaq İstirahət Mərkəzində
mərkəzin və təşkilatçı qurumların
əməkdaşları qarşılayıblar. İlk ola-
raq idmançılar Ağbulaq kəndi əra-
zisindəki təbiət abidələri ilə tanış olub,
“Ağbulaq” bulağına yürüş ediblər. 
    İki gün ərzində karateçilər burada
müxtəlif mövzularda diskussiyalarda,
intellektual oyunlarda iştirak edib, sosial
şəbəkələrdən istifadə qaydaları və bu
sahədə fəallığın təmin edilməsi möv-
zularında keçirilən seminarlarda müza-
kirələr aparıblar. Təşkil olunan mini-
futbol, şahmat və voleybol yarışlarında
karateçilər bacarıqlarını nümayiş etdi-
riblər. İstirahətin son günündə idmançılar
Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu ilə tanış
olublar. Burada idmançılara bildirilib
ki, muzeydə qoruq ərazisindəki flora
və faunaya aid eksponatlar nümayiş et-
dirilir. Qoruqda 2899 bitki növü yayılıb
ki, bunların bir çoxu endemikdir. Geniş
müxtəlifliyə malik bitki örtüyü 285 nö-
vün bu ərazilərdə yayılmasına imkan
verib. Ərazidə şabalıdı və torflu torpaq
tiplərinin mövcudluğu landşaft-bitki ör-

tüyünün formalaşmasında böyük rol oy-
nayıb.
    Nahar yeməyindən sonra federasi-
yanın yetirmələrinin Ağbulaq İstirahət
Mərkəzində ikigünlük istirahətinə yekun
vurulub və onlar Naxçıvan şəhərinə qa-
yıdıblar.
    İdmançılar onlar üçün yaradılan şə-
raitə, göstərilən diqqət və qayğıya görə
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
    Qeyd edək ki, bu tədbir Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Gənclər Fondu, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyi, Karate-do Federasiyasının
təşkilatçılığı ilə keçirilib.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Karate-do Federasiyasının yetirmələri
Ağbulaq İstirahət Mərkəzində olublar

  Cari il mart ayının 18-də muxtar respublika Ali Məclisində Naxçıvan
Muxtar Respublikasında turizmin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı keçirilən mü-
şavirədə muxtar respublika rəhbərinin tapşırıqlarına əsasən, idman federa-
siyaları üzvlərinin Ağbulaq İstirahət Mərkəzində istirahətləri təşkil edilir. 

İtmişdir
Şərur rayonunun Düdəngə kənd sakini Əliyev

Bəhruz İslam oğlunun adına olan JN-984 inventar
nömrəli torpağa mülkiyyət hüququna dair dövlət
aktı itdiyindən etibarsız sayılır.


