
  İyulun 27-də İran İslam Res-
publikasının Şərqi Azərbaycan
Vilayətinin Ticarət, Sənaye, Mə-
dən və Kənd Təsərrüfatı Palatası
üzvlərindən ibarət nümayəndə
heyəti Naxçıvana gəlib. Qonaqlar
əvvəlcə Naxçıvan şəhərinin baş
meydanında ulu öndər Heydər
Əliyevin əzəmətlə ucalan abidə-
sini və Heydər Əliyev Muzeyini
ziyarət ediblər.

    Həmin gün Naxçıvan Biznes
Mərkəzində palatanın üzvləri ilə
muxtar respublikanın sahibkarları
arasında işgüzar görüş keçirilib.
Tədbirdən əvvəl iranlı sahibkarlar
mərkəzdə muxtar respublikada is-
tehsal olunan məhsullardan ibarət
sərgiyə baxıblar.
    Naxçıvan Biznes Mərkəzinin iclas
zalında keçirilən tədbiri Naxçıvan
Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat
naziri Famil Seyidov açaraq bildirib
ki, əsası ulu öndərimiz Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş inkişaf
strategiyasının muxtar respublikada
uğurla davam etdirilməsi nəticəsində
ötən dövrdə mühüm iqtisadi nailiy-
yətlər qazanılıb. Ötən əsrin sonla-
rından blokada vəziyyətinə salın-

masına baxmayaraq,
muxtar respublika-
mız bütün çətinlik-
lərə sinə gərərək sü-
rətli inkişaf yolu ke-
çib və hazırda ölkə -
mizin hərtərəfli in-
kişaf edən region-
larından birinə çev-
rilib. Sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsinə
göstərilən dövlət
qayğısı ötən müddətdə sahibkarlar
təbəqəsinin yaranmasına imkan ve-
rib, muxtar respublikada yerli xam-
mala əsaslanan yüzlərlə istehsal
müəssisələri yaradılıb. Həyata ke-
çirilən tədbirlər Naxçıvanı məhsul
idxal edən regiondan ixrac edən re-
giona çevirib. 
    Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilə İranın yaxın vila-
yətləri arasında əlaqələr daha da ge-
nişlənərək özünün yeni inkişaf mər-
hələsinə qədəm qoyub. 
    Şərqi Azərbaycan Vilayəti vali-
sinin iqtisadiyyat məsələləri üzrə
müavini Əli Nəvadad, Şərqi Azər-
baycan Vilayətinin iqtisadiyyat və
maliyyə məsələləri üzrə baş direktoru

Rza Hüseyni, kafel-seramika isteh-
salçısı və sənaye maşınlarının idxal
və ixracatçısı Səməd Həsənzadə
çıxış edərək Azərbaycanın Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə İran İslam
Respublikasının Şərqi Azərbaycan
Vilayəti arasında iqtisadi əlaqələrin
inkişafından danışıb, qarşılıqlı in-
vestisiya layihələrinin  həyata keçi-
rilməsi üçün münbit şəraitin oldu-
ğunu bildiriblər. 
    Sonra iranlı iş adamları ilə yerli
sahibkarlar arasında müzakirələr
aparılıb. 
    Tədbirdən sonra qonaqlar muxtar
respublikada fəaliyyət göstərən bir
neçə istehsal müəssisəsi ilə tanış
olublar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İranın Şərqi Azərbaycan Vilayəti 
arasında iqtisadi əlaqələr genişlənir
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    İyulun 26-da Culfa Rayon İcra
Hakimiyyətində Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Baş Sığorta
Agentliyi ilə birgə rayonda sığorta
işinin mövcud vəziyyəti və qarşıda
duran vəzifələr barədə tədbir ke-
çirilib. Yığıncağı Culfa Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Şükür Ba-
bayev açaraq rayonda sığorta sa-
həsində görülmüş işlərdən danışıb. 
    Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Baş
Sığorta Agentliyinin baş direktoru
Hikmət Əsgərov  bildirib ki, sığorta
fəaliyyəti inkişaf edən cəmiyyətin
mühüm tələbatlarından biridir. Mux-
tar respublikamızın da müasir so-

sial-iqtisadi inkişaf mərhələsində
sığorta bir çox sahələrdə öz əhə-
miyyətini göstərir.  Sığorta indi hər
yerdə – evdə, işdə, yolda rast gəlinə
bilən müxtəlif gözlənilməz hadisə-
lərin vurduğu zərərlərə qarşı maddi
təminat verməklə  insanların əmlak
və iqtisadi mənafelərini qoruyur. 
    Qeyd olunub ki, insanların sağ-
lamlığına,  əmlakına və mülki mə-
suliyyətinə verilən  sığorta təminatı
ümumi rifaha xidmət edir. 
    Tədbirdə Culfa rayonunda sığorta
sahəsində görülmüş işlər təhlil olu-
nub. Bildirilib ki, ötən ilin müvafiq

dövrü ilə müqayisədə  daxil olmuş
sığorta tədiyələrinin həcmində artım
müşahidə olunub. Lakin bununla
yanaşı, hələ də rayonda icbari qay-
dada sığorta olunmalı olan vətən-
daşlara və sahibkarlara məxsus da-
şınmaz əmlakın icbari sığortası, av-
tonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin
mülki məsuliyyətinin icbari sığortası
üzrə sığorta olunmayan hüquqi və
fiziki şəxslər qalmaqdadır. Vurğu-
lanıb  ki, ölkəmizdə qüvvədə olan
qanuna əsasən, icbari qaydada sı-
ğortanın şamil olunduğu bütün ob-
yektlərin sığortası təmin olunmalıdır. 

    Baş direktor könüllü sığortaların
əhəmiyyətindən də danışıb. Diqqətə
çatdırılıb ki, mühüm könüllü sığorta
növlərindən biri olan kənd təsərrüfatı
sığortasının zəruriliyi  bu il martın
29-da “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətində Naxçıvan
Muxtar Respublikasında aqrolizinq
sahəsində fəaliyyətin təşkili və yaz-
tarla işlərinə hazırlığın vəziyyəti
ilə əlaqədar keçirilən səyyari mü-
şavirədə xüsusilə vurğulanıb. Bu
müşavirədə muxtar respublikada
əkin sahələrinin, meyvə bağlarının,
lizinqə verilən kənd təsərrüfatı tex-

nikalarının sığortalanmasının təmin
olunması tapşırığı verilib. Ona görə
də Culfadakı fermer və torpaq mül-
kiyyətçiləri, kənd təsərrüfatı texni-
kaları sahibləri ilə aparılan maarif-
ləndirmə işləri genişləndirilməlidir. 
    Çıxışda ev əmlakının sığortası,
fərdi qəza hadisələrindən sığorta,
avtomobillərin tam sığortası haq-
qında da məlumat verilib, bu sığorta
növlərinin hər bir vətəndaş üçün
əhəmiyyətindən danışılıb. Adıçəki-
lən sığorta növləri üzrə Culfa ra-
yonunda vəziyyət təhlil olunub və
bu sığorta növləri üzrə iş aparılma-
sının vacibliyi diqqətə çatdırılıb. 
                              Xəbərlər şöbəsi

Culfa rayonunda sığorta fəaliyyəti müzakirə edilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin
II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
    Əli Rüstəm oğlu Quliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Sosial Müdafiə Fondunun sədri təyin edilsin.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası 
   Ali Məclisinin Sədri Vasif  TALIBOV

    Naxçıvan şəhəri, 27 iyul 2016-cı il

Ə.R.Quliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial
Müdafiə Fondunun sədri təyin edilməsi haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı

    Naxçıvan Muxtar Respublikası

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

təşkilatçılığı ilə Şərur şəhərində ki-

tabxana işçilərinin növbəti zona

müşavirəsi keçirilib. Müşavirədə

Şərur, Kəngərli, Sədərək rayonla-

rının mərkəzləşdirilmiş kitabxana

sistemlərinin, filial-kitabxanaların

əməkdaşları iştirak ediblər. 

    Müşavirəni giriş sözü ilə Naxçı-
van Muxtar Respublikasının mədə-
niyyət və turizm naziri Natəvan
Qədimova açaraq bildirib ki, müs-
təqillik illərində muxtar respubli-
kamızda gedən mədəni yüksəliş ki-
tabxanalara da öz təsirini göstərib.
Muxtar respublikanın kitabxanaları
qayğı ilə əhatə olunub. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 19 aprel 2012-ci il tarixli
Sərəncamı ilə M.S.Ordubadi adına
Naxçıvan Muxtar Respublika Kitab-
xanasının 90 illik yubileyi dövlət sə-
viyyəsində qeyd edilib, burada elek-
tron kitabxana fəaliyyətə başlayıb.
    Hazırda muxtar respublikamızda
2 muxtar respublika tabeli kitabxana,
8 mərkəzləşdirilmiş kitabxana sis-
temi və onların tabeliyində 224 fi-
lial-kitabxana fəaliyyət göstərir. Son
illər muxtar respublikanın rayon
mərkəzlərində və 100-dən çox
kənddə kitabxanalar üçün müasir
şərait yaradılıb. 2005-ci ildən baş-
layaraq Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham Əliyevin
14 yanvar 2004-cü il tarixli Sə-
rəncamına əsasən, latın qrafikası
ilə nəşr olunmuş kitablar kitabxa-
nalara hədiyyə edilir. 2015-ci ilin
statistikasına əsasən, muxtar res-
publikamızın kitabxanalarında kitab
və jurnalların sayı 2 milyon 126
min nüsxədən çox olub ki, bunlar-
dan da 160 mindən çox oxucu is-
tifadə edib. Bu ilin birinci yarısında
nazirliyin sisteminə daxil olan ki-
tabxanalara 178 adda 4511 nüsxə
çap məmulatı daxil olub, yeni oxu-
cu sayı 1236 nəfər, oxucu gəlişi
30201 nəfər, kitab verilişi 411852
çap məhsulu təşkil edib. 
    Qeyd olunub ki, keçirilən zona
müşavirəsinin əsas məqsədi kitab-
xana işi ilə bağlı problemləri mü-

zakirə etmək, işdə olan nöqsanları
aradan qaldırmaq, kitabxana işində
çalışan işçilərə elmi-metodik kö-
məklik göstərməkdən ibarətdir. Asu-
də vaxtın düzgün qurulmasında ki-
tabxanaların rolu, belə mədəniyyət
müəssisələrinə oxucu cəlbi, kitab
müzakirələrinin, mütaliə, kitabxana
və nağıl günlərinin təşkili, mütaliə
mədəniyyəti, kitabxana-oxucu mü-
nasibətləri, kitabxana işində qarşıya
çıxan çətinliklər, kitabxana xidməti
və bir çox məsələləri ətraflı təhlil
etmək, işimizi düzgün qurmaq ha-
mımızı düşündürməlidir. Kitabxana
işçilərinin zona müşavirəsi işimizin
düzgün qurulmasına kömək edəcək
və kitabxana işinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə şərait yaradacaqdır. 
    Bildirilib ki, kitabxana işçiləri
sağlamlıq imkanları məhdud və
ahıl insanlar üçün səyyari kitabxana
xidməti göstərməli, “Kitabxana
günləri” və “Mütaliə günləri”nin
yüksək səviyyədə keçirilməsinə
diqqət yetirməlidirlər. Kitabxanalara
təcrübəli kadrlar cəlb edilməli və
oxuculara xidmət işi daha da yax-
şılaşdırılmalıdır. Kitabxanalarda
biblioqrafiyalar və kataloqlar sis-
temli işlənilməlidir. Kitabxana
əməkdaşları üçün bundan sonra da
nazirlik tərəfindən mütəmadi se-
minar-treninqlər keçiriləcəkdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
kitabxana işi üzrə aparıcı məslə-
hətçisi Aygün Hüseynovanın, Şərur,
Kəngərli və Sədərək Rayon Mədə-
niyyət və Turizm şöbələrinin mü-
dirləri Əli Qənbərovun, Məhərrəm
Əliyevin və Rəşad İsmayılovun
mövzu ilə bağlı çıxışları olub. 
    Müşavirədə kitabxanalarda işin
canlandırılması üçün təcrübəli ki-
tabxana işçilərinin təklifləri dinlə-
nilib və tədbir iştirakçılarının sualları
cavablandırılıb. 
    Kitabxana işçilərinin zona mü-
şavirəsinə yekun vuran mədəniyyət
və turizm naziri Natəvan Qədimova
qarşıda duran vəzifələrdən danışıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Kitabxana işi ilə bağlı zona müşavirəsi olub

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ədliyyə Nazirliyində 2016-cı ilin
birinci yarısının yekunları və qar-
şıda duran vəzifələrə həsr olunmuş
kollegiya iclası keçirilib. 
    Kollegiya iclasını Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının ədliyyə naziri,
II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri
Suliddin Əliyev açaraq məruzə ilə
çıxış edib. Bildirilib ki, 2016-cı ilin
birinci yarısında nazirliyin əsas fəa-
liyyət istiqamətlərindən olan hüquqi
maarifləndirmə və hüquqi təbliğat
işi diqqət mərkəzində saxlanılıb,
muxtar respublikanın şəhər və ra-
yonlarında bələdiyyə fəaliyyəti ilə
bağlı 9, notariat və qeydiyyat fəa-
liyyəti ilə bağlı 8, icra xidməti ilə
bağlı 3 tədbir keçirilib. 
    Qeyd olunub ki, “Hüquqi aktların
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Hüquqi Aktlarının Dövlət Reyestrinə
daxil edilməsi qaydaları haqqında
Əsasnamə”yə uyğun olaraq, reyestrə
hesabat dövründə 86 hüquqi akt
daxil edilib. Bundan əlavə, 2016-cı

ilin birinci yarısında
icra xidmətinin böl-
mə və qruplarının
icraatına 2139 icra
işi daxil olub, bun-
lardan 284 işin icrası
başa çatdırılıb, 1718
iş icraya yönəlib, 22
iş geri qaytarılıb, 93
iş ərazi aidiyyəti
üzrə göndərilib, 9

işin icraatı dayandırılıb, 13 iş üzrə
isə axtarış qərarı verilib.  
Vurğulanıb ki, dövlətimizin huma-

nist mahiyyətini əks etdirən əsas
əlamətlərdən biri də əfv və amnistiya
aktlarının tətbiq olunmasıdır. “28
May – Respublika Günü münasibətilə
amnistiya elan edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin 20 may 2016-cı il tarixli
Qərarı 15 iyun 2016-cı il tarixdən
qüvvəyə minib. Qərarın qüvvəyə
mindiyi gün amnistiya aktının tətbi-
qinə başlanılıb, Penitensiar Xidmətin
cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çə-
kən 9 məhkum azadlığa buraxılıb, 1
məhkumun cəzasının azaldılması ilə
bağlı məhkəməyə müraciət edilib.
İcra xidməti üzrə amnistiya aktı bu
günədək 37 nəfərə tətbiq edilib, 3
nəfər barəsində məhkəməyə təqdimat
verilib. Amnistiya aktının icrası üzrə
işlər 2016-cı ilin ikinci yarımilində
də davam etdiriləcəkdir. 
    Ekspertlərin nəzəri və peşəkarlıq
səviyyəsinin artırılmasından danışan

Suliddin Əliyev bildirib ki, hesabat
dövründə ekspertlərin ixtisasartırma
kurslarına göndərilməsi təmin edilib,
mərkəzin 1 əməkdaşı ixtisasartırma
kursunu bitirib, 1 əməkdaş isə ixti-
sasartırma kursunu davam etdirir.
2016-cı ilin ilk 6 ayında Məhkəmə
Ekspertizası Mərkəzinin icraatına
61 ekspertiza işi daxil olub ki, bu
da ötən ilin müvafiq dövrü ilə mü-
qayisədə 3 iş azdır. İcra olunmuş
ekspertizalar üzrə, ümumilikdə, 46
rəy, 8 ekspert arayışı tərtib edilib,
165 suala tam cavab verilib. Keçirilən
ekspertizalar üzrə 592 obyekt tədqiq
olunub.
    Bildirilib ki, bələdiyyə sədrlərinin
və qulluqçularının təlim kurslarına
cəlb edilməsi işi bu il də diqqət
mərkəzində saxlanılıb, 15 bələdiyyə
sədri və 5 bələdiyyə qulluqçusunun
Ədliyyə Akademiyasında təşkil olu-
nan təlim kurslarında iştirakı təmin
edilib.
     Kollegiya iclasında ədliyyə nazi-
rinin müavini, ədliyyə müşaviri Emin
Səfərov, İcra şöbəsinin rəisi vəzifə-
lərini icra edən, ədliyyə müşaviri
Emin Kazımov, Qeydiyyat və notariat
şöbəsinin rəisi vəzifələrini icra edən,
ədliyyə müşaviri Səyyub Kərimov
çıxış edərək görülmüş işlər və qarşıda
duran vəzifələrdən danışıblar. 
    Kollegiya iclasına Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının ədliyyə naziri,
II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri
Suliddin Əliyev yekun vurub.

Ədliyyə Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib
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    Babək rayonu ümummilli lider
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və xe-
yir-duası ilə 1978-ci ildə yaradılıb.
Ulu öndərin Azərbaycanda haki-
miyyətdə olduğu hər iki dövrdə
Babək rayonu hərtərəfli inkişaf
yolu keçib. Həyata keçirilən təd-
birlər nəticəsində rayon özünün
yeni inkişaf yoluna qədəm qoyub,
xeyli sayda kənd yaşayış məntə-
qələri abadlaşdırılıb, yerli istehsal
müəssisələrinin sayı artırılıb, kənd
təsərrüfatı inkişaf etdirilib, rayon
mərkəzi olan Babək qəsəbəsi öz
simasını tamamilə dəyişib. Son il-
lərdə bölgədə muxtar respublika
əhəmiyyətli mühüm layihələr hə-
yata keçirilib. Təkcə ötən il rayonda
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin iştirakı ilə Naxçıvan Günəş
Elektrik Stansiyasının, 7 yaşayış
məntəqəsini birləşdirən Şəkər abad-
Babək qəsəbə-Nehrəm-Araz kənd
dairəvi avtomobil yolunun və Neh-
rəm kənd 2 nömrəli tam orta mək-
təbin açılışı olub.  Babək qəsəbə-
sində rayon Rabitə İdarəsi və
“Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsu-
liyyətli Cəmiyyətinin Babək rayon
filialı üçün yeni inzibati bina və
5 mərtəbəli 60 mənzilli yaşayış
binası istifadəyə verilib, Heydər
Əliyev prospektində 500 metr mə-
safədə hasar çəkilib və müasir ar-
xitektura üslubunda üzlənib ki,
bu da qəsəbəyə uzanan avtomobil
yoluna xüsusi yaraşıq verir. Bun-
dan əlavə, Xal-xal kəndində mək-
təb binası, kənd və xidmət mər-
kəzləri tikilib. 
    Tikinti-quruculuq və abadlıq təd-
birləri 2016-cı ildə də davam etdi-
rilir. Cari ilin ötən dövründə rayonun
Xəlilli və Yarımca kəndlərində müa-
sir məktəb binaları, kənd və xidmət
mərkəzləri istifadəyə verilib ki, bu
obyektlər istər müəllim və şagird-
lərin, istərsə də dövlət qurumlarında
çalışanların və kənd sakinlərinin
rahatlığını təmin edib. Hazırda isə
rayonun Məzrə kəndində orta mək-
təb üçün binanın, kənd və xidmət
mərkəzlərinin tikintisi aparılır. Bu
tikinti obyektlərində işlərin böyük
bir qismi həyata keçirilib. İşlər ye-
kunlaşdıqdan sonra buradakı 3 mər-
təbəli 270 şagird yerlik məktəb bi-
nası, ikimərtəbəli kənd mərkəzinin
binası əraziyə xüsusi gözəllik bəxş
edəcək. Bir az aralıda yerləşən xid-
mət mərkəzinin binası isə kənddə
ərzaq və sənaye məhsullarının müa-

sir tələblərə uyğun satışına, o cüm-
lədən sakinlərə müxtəlif xidmətlərin
göstərilməsinə lazımi şərait yara-
dacaq. Yeri düşmüşkən qeyd edək
ki, kənddə həyata keçirilən qurucu -
luq tədbirləri çərçivəsində kənd-
daxili yollar da yenidən qurulur.
Artıq yuxarıda adıçəkilən ünvanlara
gedən yolların yatağı genişləndirilib,
yolboyu kənd sakinlərinə məxsus
divarlar yenidən tikilərək sahmana
salınıb. 
    Hacıvar kəndində də hazırda
kənd və xidmət mərkəzlərinin ti-
kintisi aparılır. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin Naxçıvan
Şəhər İdarəsinin inşaatçıları tərə-
findən ötən müddətdə hər iki ob-
yektdə hörgü işləri başa çatdırılıb,
binaların dam örtüyü vurulub, kom-
munikasiya xətlərinin çəkilişi ye-
kunlaşıb. Hazırda binaların daxilində
suvaq işləri görülür, fasad hissədə
müasir memarlıq üslubunda dizayn
işləri aparılır. İşlər yekunlaşdıqdan
sonra bu binaların yerləşdiyi ərazilər
abadlaşdırılacaq, ətrafda yaşıllıq sa-
hələri və gülkarlıqlar yaradılacaqdır. 
    Rayonun Badaşqan kəndində
yeni tikilən xidmət mərkəzinin bi-
nası isə Hacıvar-Yarımca avtomobil
yolunun kənarında yerləşir və artıq
burada son tamamlama işləri gö-
rülür. Yeni xidmət mərkəzi kənd
sakinləri ilə bərabər, bu yoldan is-
tifadə edənlər üçün də müvafiq
xidmətlər göstərəcək. 
    Babək qəsəbəsində isə rayon
İcra Hakimiyyətinin inzibati bina-
sında əsaslı təmir və yenidənqurma

işlərinə başlanılıb. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsinin Babək
Rayon İdarəsinin inşaatçılarına hə-
valə olunan obyektdə yenidənqurma

işləri çərçivəsində binaya bir mər-
təbə əlavə olunacaq, burada çalı-
şanlar üçün müasir iş şəraiti yara-
dılacaq. Müasir dizaynda yenidən
qurulan binanın ətrafında isə abadlıq
tədbirləri həyata keçiriləcək. Hazırda
burada söküntü işləri aparılır.
    Qeyd edək ki, son illərdə Babək
rayonunda aparılan quruculuq təd-
birlərinin əsas hissəsini yeni yol
infrastrukturunun yaradılması  təşkil
edir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
müxtəlif illərdə imzaladığı sərən-
camlarla avtomobil yollarının ye-
nidən qurulması tədbirləri çərçi-
vəsində Babək rayonunda da xeyli
iş görülüb. Belə ki, ölkə başçısının
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Babək rayonunun sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsinə dair
əlavə tədbirlər haqqında” 2013-cü
il 5 mart tarixli Sərəncamına əsa-
sən,  13 kənd yaşayış məntəqəsini
əhatə edən və ümumi uzunluğu
26 kilometr olan Hacıvar-Vayxır-
Sirab avtomobil yolunun, 2014-cü
il 27 avqust tarixli Sərəncamına
əsasən, 31 min nəfər sakinin ya-
şadığı və 7 yaşayış məntəqəsini
birləşdirən, uzunluğu 35 kilometr
olan Şəkər abad-Babək qəsəbə-
Nehrəm-Araz kənd dairəvi avto-
mobil yolunun yenidən qurulması
təkcə Babək rayonunun deyil, ümu-
milikdə, muxtar respublikanın yol-
nəqliyyat infra strukturunun yeni-
lənməsində mühüm rol oynayıb.
Ölkə rəhbərinin 20 may 2016-cı
il tarixdə imzaladığı “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Babək ra-

yonunda Şəkərabad-Babək qəsə-
bə-Nehrəm-Araz kənd dairəvi av-
tomobil yolunun yenidən qurulması
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
Sərəncamı isə rayonun daxili av-

tomobil yollarının yeniləşməsinə
daha bir töhfədir. Hazırda sərən-
camın icrasına uyğun olaraq, Neh-
rəm kəndini Naxçıvan-Culfa ma-
gistral avtomobil yolu ilə birləş-
dirən və uzunluğu 4300 metr olan
avtomobil yolunda yenidənqurma
işləri aparılır. Yenidənqurma işlə-
rinə başlanmasından ötən bir ay
ərzində inşaatçılar tərəfindən yol
yatağı 9 metrədək genişləndirilib,

yolboyu su keçidləri qoyulub.
Hazırda ərazidə torpaqbərkitmə
işləri aparılır.
    Nehrəm kəndindən rayonun Çeş-
məbasar kəndi istiqamətində uza-
naraq Naxçıvan-Culfa magistral
avtomobil yoluna birləşən digər
avtomobil yolunun uzunluğu isə
4000 metrə yaxındır. Burada yol
yatağının 7 metrədək genişləndi-
rilməsi nəzərdə tutulub. Culfa Rayon

Yol Təmir-İstismar İdarəsinin in-
şaatçıları tərəfindən magistral yoldan
başlayaraq yola ilk asfalt örtüyünün
verilməsinə başlanılıb. Ərazidə yol-
boyu 4 yerdə su keçidi qoyulub.
Adıçəkilən istiqamətlərdə avtomobil
yollarının yenidən qurulması Neh-
rəm kəndinə daxil olan hər üç isti-
qamətdə sürücü və sərnişinlərin ra-
hatlığını təmin edəcək.

- Səbuhi HƏSƏNOV

    İşaxtaran vətəndaşların münasib işlə təmin olunmaları məqsədilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən bölgələrdə
əmək yarmarkalarının keçirilməsi davam etdirilir. Növbəti əmək yar-
markası iyulun 27-də Kəngərli rayonunda təşkil edilib.
    Yarmarkada rayon Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Səxavət Həsənov
çıxış edərək məşğulluq məsələlərinin həlli istiqamətində görülən işlərdən
danışıb. Qeyd olunub ki, aktiv məşğulluq tədbirləri kimi dəyərləndirilən
əmək yarmarkaları işaxtaran vətəndaşların münasib işlərlə təmin olun-
masında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, həm də muxtar respublikada
əmək bazarının müasir tələblər səviyyəsində formalaşmasına şərait
yaradıb. Bildirilib ki, mərkəz tərəfindən işaxtaran vətəndaşların əmək
bazarına inteqrasiyasını asanlaşdırmaq və sürətləndirmək məqsədilə
aktiv məşğulluq tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü
işlər aparılır.
   Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Hacırəddin

Mehbalıyev təşkil olunan əmək yarmarkalarının rayonda fəaliyyət
göstərən qurumların ixtisaslı kadrlarla təminatında mühüm rolu olduğunu
deyib.  Bildirilib ki, muxtar respublikada, eləcə də Kəngərli rayonunda
yeni iş yerlərinin açılması, infrastrukturun ən müasir tələblər səviyyəsində
qurulması sosial rifahın təmin olunmasına müsbət təsir göstərib. Əmək
potensialının keyfiyyətcə yüksəldilməsi, layiqli əməyin təminatı, iş
yerlərində sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsi qarşıda
duran əsas vəzifələrdəndir.
    Sonra yarmarkaya gələnlər boş iş yerləri ilə tanış olublar. 
    Yarmarkada 21 nəfərə işə göndəriş verilib.

Xəbərlər şöbəsi

Əmək yarmarkasında 21 nəfərə işə
göndəriş verilib

    Cari ilin məhsulu üçün muxtar
respublikamızda 31 min 579 hektar
sahədə taxıl əkilib. Taxıl istehsalçı-
larına əvvəlki illərdə olduğu kimi
kreditlər verilib, bu vəsaitin təyinatı
üzrə xərclənməsi diqqət mərkəzində
saxlanılıb. Mineral gübrələrlə təmi-
nata da xüsusi diqqət yetirilib, sahələr
vaxtlı-vaxtında suvarılıb. Çəkilən
zəhmət hədər getməyib, sahələrdə
bol məhsul yetişdirilib. Bir aydan
çoxdur ki, sahələrdən kombaynların
səsi gəlir. Yetişdirilmiş məhsulu
vaxtında toplamaq üçün aidiyyəti
qurumlar, torpaq mülkiyyətçiləri sə-
fərbər olunublar. 
    Muxtar respublikanın dağlıq zo-
nası olan Şahbuz rayonunda da taxıl
tədarükünə ciddi hazırlıq görülüb.
Bu mövsümü mütəşəkkilliklə başa
vurmaq üçün məqsədyönlü tədbirlər

həyata keçirilib. Rayonda 1337 hek-
tar sahədə taxıl əkilib. Artıq taxıl
tədarükünə start verilib. Sahələrdə
hələlik 9 kombayn işləyir.
    Taxıl biçininin gedişi ilə tanış
olmaq üçün rayonun bir neçə kən-
dinə baş çəkdik. Öyrəndik ki, Tür-
keş, Badamlı, Sələsüz, Şahbuzkənd
yaşayış məntəqələrində daha çox
taxıl əkilib. Məsələn, Türkeş kən-
dində bu il 105 hektar sahədən
məhsul tədarük olunacaq. Kənd sa-
kinləri Bayraməli Həşimov, Arif
Hüseynov hər biri 7 hektar sahədə
taxıl əkiblər. Onlar bildirdilər ki,
taxılçılıq üçün dövlət tərəfindən
müəyyən olunmuş bütün güzəşt-
lərdən istifadə ediblər. Bol məhsul
toplayacaqlarına əmindirlər. 
    Digər yaşayış məntəqələrində də
mütəşəkkillik təmin edilib. Badamlı

kənd sakini Şəmsi Əsgərov 30 hek-
tar sahədə taxıl əkib. O həm də
mexanizatordur. Taxıl biçinində ra-
yonun digər taxılçılarına öz kömə-
yini göstərir. 
    Onun dediklərindən:
    – Tarixən yurdumuzda taxıl ye-
tişdirmək müqəddəs bir iş sayılıb.
Çünki bu məhsuldan süfrələrin şahı
olan çörək hazırlanır. Çörək isə ən
müqəddəs nemətdir. Yaşlı və orta
nəsil çörəklə imtahana çəkildiyimiz
vaxtları yaxşı xatırlayır. Odur ki,
bu gün dövlətimizin taxılçılığı in-
kişaf etdirmək üçün bizə yaratdığı
şəraitdən səmərəli istifadə olunma-
lıdır. Torpağımız var,  suyumuz bol,
gübrə, texnika, dəyirman sarıdan
heç bir çətinliyimiz yoxdur. Qalır,
zəhmətə qatlaşasan, əziyyət çəkəsən
ki, süfrən də bol olsun. Kim ki zəh-
mətə qatlaşmağı, canına cəfa ver-
məyi bacarır, özünə yaxşı gün-gü-
zəran qura bilir. 
    Sələsüz kəndində yaşayan Arzu
Mehdiyev 7 hektar sahədən məhsul
tədarük edəcək. O deyir ki, Şahbu-
zun məhsuldar torpaqları, sərin ha-
vası burada daha keyfiyyətli taxıl

istehsalına imkan verir. Sovet dö-
nəmində belə bir fikir yaratmışdılar
ki, dağlıq zonada taxıl əkib-becər-
mək mümkün deyil. Lakin son illər
şahbuzlular onlara bu sahədə də
göstərilən qayğı hesabına sübut et-
dilər ki, bu fikir yanlış bir fikirdir
və ilbəil taxılçılığa marağın artması,
məhsuldarlığın yüksəldilməsi buna
sübutdur.
    Şahbuzda da bir daha gördük ki,
son illər bəhs olunan sahədə qazanılan
nailiyyətlər təbiidir. Nailiyyətlərin
arxasında düzgün müəyyənləşdirilmiş

siyasət, bu siyasətin həyata keçiril-
məsində əzmkarlıq dayanıb, üzləşilən
çətinliklər dəf edilib.
    Taxılçılıqda əldə olunan nailiy-
yətlər dövlət qayğısı ilə yanaşı,
yurd, torpaq qədri bilən şahbuzlu-
ların fəallığının nəticəsidir. Bu da
onunla bağlıdır ki, qədim diyarı-
mızın sakinləri halallığa söykənən
və onu hər şeydən üstün tutan in-
sanlardır. Bu səbəbdəndir ki, şah-
buzluların da süfrələrinin ruzi-bə-
rəkəti ildən-ilə artır. 

- Muxtar MƏMMƏDOV

  Muxtar respublikamızda istənilən yaşayış məntəqəsinin inkişafı
onun ümumi mənzərəsindən bəlli olur. Regionun ildən-ilə inkişaf
edən bölgələrinin fonunda bu yeniliyi daha aydın görmək mümkündür.
Belə bölgələrdən biri də xalqımızın qəhrəman oğlunun adını daşıyan
Babək rayonudur.

Yayın isti günlərində torpaq mülkiyyətçilərinin qayğıları daha
da artır. Bu sırada taxılçılıqla məşğul olanları xüsusi vur-

ğulamaq lazımdır. Ötən ilin payızından cari ilin məhsulu üçün
sahələrə çıxan, taxıl əkini kampaniyasını vaxtında və keyfiyyətlə
başa çatdırmağa, aqrotexniki qaydalara lazımınca əməl etməyə
çalışan belə insanlar yetişdirdikləri məhsulu optimal müddətdə
toplamağa səy göstərirlər. Son illər dövlətimizin taxılçılığın inkişafına,
torpaq mülkiyyətçilərinin qarşılaşdıqları çətinliklərin aradan qal-
dırılmasına göstərdiyi qayğı bu sahədə böyük uğurlar qazanılmasına
stimul olub.

Şahbuz rayonunun taxılçıları bol məhsul yetişdiriblər
Elin varı toplanır

Quruculuq tədbirləri muxtar respublikanın sosial-iqtisadi
inkişafının nəticəsidir

Bu tədbirlərdən Babək rayonuna da xeyli pay düşüb
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    Rusiya Dövlət Hərbi Tarix Arxivinin
3642-ci fondunda saxlanılan sənəddə generalın
8 övladı olduğu yazılmışdır. Amma son illərin
hərtərəfli araşdırmaları nəticəsində məlum
oldu ki, onun Çimnaz xanım adlı qızı da ol-
muşdur. Çimnaz xanım general İsmayıl xanın
oğlu Bəhman xanın həyat yoldaşı idi. Deməli,
general-mayor Kalbalı xanın 9 övladı (4 oğul,
5 qız) olmuşdur.
    Hüseyn xanın anası Xurşid xanım İrəvanda
yaşayan, Bayat tayfasından olan mayor Əhməd
xan Süleyman xan oğlu Makinskinin qızıdır.
    Hüseyn xan Xan Sarayında doğulmuş və
1873-cü ilədək burada yaşamışdır. O, ilk təh-
silini Naxçıvan şəhərində almışdır. 1873-cü
ildə atası onu Peterburqa, Paj korpusunda
oxumağa göndərmişdir. Həmin ilin 9 dekabr
tarixində Hüseyn xan Rusiya çarının sara-
yındakı Paj korpusunda qeydə alınmışdır. 7
fevral 1877-ci ildə Paj korpusunun inter-pajı,
10 yanvar 1883-cü ildə isə korpusun kamer-
pajı olmuşdur. 
    Saray məktəbini – Paj korpusunu əla qiy-
mətlərlə bitirən Hüseyn xan saray qvardiya-
sının (leyb qvardiya) süvari polkuna kornet
(kiçik zabit) təyin olunur. Onun ilk hərbi tə-
yinatı 12 avqust 1883-cü ilə təsadüf edir.
Qeyd edək ki, sarayın süvari polkunda onun
adı əmrlərdə Xan Hüseyn Naxçıvanski kimi
yazılmışdır.
    Araşdırmalar göstərir ki, Rusiya çarına
Hüseyn xanın ulu əcdadlarının nəhəng hərbi
ənənələri və qəhrəmanlıqları haqqında ətraflı
məlumatlar vermişlər. Doğrudan da, Naxçı-
vanın Kəngərli hərb tarixinin dərindən öyrə-
nilməsinə ciddi ehtiyac duyulur...
    Hüseyn xan hərbi fəaliyyətə başlayanda 4
aydan çox olardı ki, atasını itirmişdi. Rusiya
ordusunun ən məşhur generallarından biri
olan atası general-mayor II Kalbalı xan Nax-
çıvanda vəfat etmişdi. Böyük qardaşları
Hüseyn xana hərbi fəaliyyətini davam etdir-
məyi məsləhət görürlər.
    Peterburqdakı süvari polkunda xidməti ilə
seçilən Hüseyn xana 30 avqust 1884-cü ildə
podporuçik hərbi rütbəsi verilir. 17 mart
1885-ci ildən 15 may 1886-cı ilədək o, 43-cü
Draqun Tver polkuna ezamiyyətə göndərilir.
Onun böyük qardaşı Cəfərqulu xan bu polkda
hərbi xidmətdə idi. Ezamiyyətdən qayıtdıqdan
sonra, 30 avqust 1887-ci ildə poruçik rütbəsi
alan Hüseyn xan hərb sənətinin incəliklərini
daha da dərindən öyrənməyə başlayır. 8 noyabr
1890-cı ildə Hüseyn xan ilk dəfə olaraq
ordenlə təltif edilir. Bu, İranın 4-cü dərəcəli
“Şir və Günəş” ordeni idi. Maraq üçün deyək
ki, o, 11 mart 1887-ci ildə polk məhkəməsinin
iş icraçısı təyin edilir. Həmin il iyul ayının
26-dək Hüseyn xan bu vəzifədə işləmişdir.
Bu zaman o, hərbi məhkəmə nizamnaməsini
öyrənir. 
    1893-cü il iyulun 26-da Hüseyn xan polkun
tədris komandasında müavin vəzifəsində fəa-
liyyətə başlayır. O, azsavadlı əsgərlərə hərbi
silahdan istifadə qaydasını, yazmağı, oxumağı
və xəritəşünaslığı həvəslə öyrədir. 19 avqust
1894-cü ildə bu vəzifədən azad olunur.
    17 aprel 1894-cü ildə ştabs-rotmistr təyin
olunur, 30 avqust 1894-cü ildə 3-cü dərəcəli
“Müqəddəs Stanislav” ordeni ilə təltif edilir.
Hərbi xidmətdə nizam-intizamı ilə seçilən
Hüseyn xanı 8 iyun 1895-ci ildə “Rumıniya
Ulduzu” ordeninin zabit xaçı ilə təltif edirlər.
    26 fevral 1896-cı ildə imperator III Alek-
sandrın xatirəsi şərəfinə təsis edilmiş gümüş
medalla təltif edilən Hüseyn xan 26 apreldən
iyunun 1-dək çar II Nikolayın tacqoyma mə-
rasiminin hazırlıq mərhələsində və mərasimdə
iştirak edir. Bu münasibətlə o, 13 iyun 1896-cı
ildə gümüş medalla təltif olunur. Bu ərəfədə
Hüseyn xan 3-cü eskadron polkuna müvəqqəti
komandir təyin edilir. O, 6 oktyabr 1896-cı
ilədək bu polkun komandiri olmuşdur.
    1897-ci ildə Rusiya imperiyasında ilk dəfə
əhalinin siyahıya alınması keçirilir. Hüseyn
xan da bu işə cəlb edilir. Bu çətin işdə gös-
tərdiyi fəallığa görə Hüseyn xan 11 aprel
1897-ci ildə tünd bürünc medalla mükafat-
landırılır. Xidmət etdiyi süvari polkun yüksək
dərəcəli hərbçilərinin rəğbətini qazanan Hüseyn
xanı yenidən polk məhkəməsinin üzvü seçirlər.
O, 1896-cı ilin 13 iyunundan dekabrın 15-dək
hərbi məhkəmədə işləyir. 26 iyun 1897-ci ildə

Avstriyanın
3-cü dərəcəli
“Dəmir Tac”
ordeni Hü-
seyn xana təq-
dim olunur.
Rusiya çarının
xüsusi diqqə-
tində olan 3-cü
eskadron pol-
kuna 1897-ci

ilin 12 iyununda yenidən müvəqqəti komandir
təyin edilir. 9 iyulda vəzifədən azad olunur.
Bu polka müvəqqəti komandirlik edərkən
Hüseyn xanın apardığı işlər bəyənilir, o, 1898-ci
il mayın 6-da rotmistr rütbəsini alaraq həmin
ayın 21-də 3-cü eskadron polkunun komandiri
təyin edilir. 
    Məqamındaca qeyd edək ki, 3-cü eskadron
polkunun işi çox çətin olduğundan Hüseyn
xanı tez-tez vəzifədən-vəzifəyə keçirirlər. O,
bu mürəkkəb işlərin öhdəsindən məharətlə
gəlir və geriliyi aradan qaldırır. 1898-ci il 15
avqustdan 22 oktyabradək polk komandirinin
təsərrüfat işləri üzrə müvəqqəti köməkçisi, 2
noyabr 1898-ci ildən 5 may 1899-cu ilədək,
həmçinin 2 noyabr 1899-cu ildən 4 may
1900-cü ilədək polk məhkəməsinin üzvü olan
Hüseyn xan 6 dekabr 1899-cu ildə 3-cü
dərəcəli “Müqəddəs Anna” ordeni ilə təltif
edilir.
    1900-cü ildə İran şahı Müzəffərəddin Qacar
Rusiyaya dostluq səfərinə gəlir. İran şahı Av-
ropa səfərlərinə mütəmadi olaraq Peterburqdan
yollanırdı. Onun səfəri sentyabrın 25-dən no-
yabrın 6-dək davam edir. Saray qvardiyasının
süvari polkunun rotmistri Hüseyn xana İran
şahını müşayiət etmək tapşırılır. İran şahı
Hüseyn xanın mühafizə işini bəyənir. Hüseyn
xan 17 fevral 1901-ci ildə “Şir və Günəş” or-
deninin 2-ci dərəcəsinin kavaleri olur. 
    1902-ci il 13 apreldən mayın 4-dək, həm-
çinin həmin il sentyabrın 1-dən oktyabrın
1-dək İran şahı yenidən Rusiyaya səfər edir.
Bu vaxt yenidən Hüseyn xanı mühafizə üçün
dəvət edirlər. 
    6 dekabr 1902-ci ildə Hüseyn xan 2-ci də-
rəcəli “Müqəddəs Stanislav” ordeni ilə mü-
kafatlandırılır. O, 2 aprel 1903-cü ildə üçüncü
eskadron polkunu təhvil verir. Aprel ayının
6-da polkovnik hərbi rütbəsini alan Hüseyn
xan yenə də polkda ona tapşırılan müxtəlif
vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirir. 12 aprel
1903-cü ildə polk komandirinin köməkçisi
vəzifəsində işləyir.
    1 yanvar 1904-cü ildə polk komandirinin
təsərrüfat işləri üzrə köməkçisi təyin edilmiş,
yanvarın 15-də bu vəzifəyə təsdiqlənmişdir.
Martın 1-də isə vəzifədən azad olunmuşdur.
1904-cü il fevralın 23-də İranın almazlarla
bəzədilmiş ikinci dərəcəli “Şir və Günəş”,
Bolqarıstanın üçüncü dərəcəli “Hərbi xid-
mətlərinə görə” və dördüncü dərəcəli “Mü-
qəddəs Aleksandr” ordenləri ilə təltif edilən
Hüseyn xan Naxçıvanski həmin il martın
1-də Qafqaz Hərbi Dairəsinin sərəncamına
göndərilir. Mart ayının 24-də Petrovsk şəhərinə
(indiki Mahaçqala) gəlir. O, burada könüllü
müsəlman döyüşçülərdən ibarət İkinci Dağıstan
polkunu formalaşdırmağa başlayır. Mart ayının
25-də Hüseyn xan Naxçıvanski bu polkun
komandiri təyin olunur. Artıq aprel ayında
məşhur İkinci Dağıstan polkunu formalaşdırıb
qurtaran Hüseyn xan Naxçıvanski 1904-1905-ci
illərdə rus-yapon müharibəsində bu polkla
iştirak edir. Knyaz Qriqol Orbeliani yarala-
nandan sonra bütün Qafqaz Süvari Briqadasına
komandirlik vəzifəsi Hüseyn xana həvalə
olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu süvari
briqadasına həm də Tersk-Kuban süvari polku
daxil idi.
    Yapon işğalçılarına qarşı Lyaoyan ətrafında
1904-cü ilin 13-22 avqustunda aparılan uğurlu
döyüşlərə görə Hüseyn xan 3 noyabr 1904-cü
ildə ikinci dərəcəli “Müqəddəs Anna” ordeni
(qılınclarla birlikdə), sonra aparılan uğurlu
hərbi əməliyyatlara görə 8 fevral 1905-ci ildə
dördüncü dərəcəli “Müqəddəs Vladimir”

ordeni (qılınclarla və bantla birlikdə), 3 mart
1905-ci ildə üzərində “İgidliyə görə” yazılmış
qızıl silahla, həmin ilin iyul-avqust döyüşlə-
rində göstərdiyi rəşadətə görə 7 sentyabr
1905-ci ildə ikinci dərəcəli “Müqəddəs Sta-
nislav” (qılınclarla birlikdə) ordeni ilə təltif
edilmişdir.
    Rus-yapon müharibəsində Landunqou kən-
dinin yaxınlığında Hüseyn xan göstərdiyi rə-
şadətə görə Rusiya ordusunun ən ali hərbi

ordeninə – dördüncü dərəcəli “Müqəddəs Ge-
orgi” ordeninə layiq görülmüşdür. 
    Hüseyn xan Naxçıvanskinin Yaponiya
müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqlar
V.A.Pottonun tərtib etdiyi “Əlahəzrətin Ni-
jeqorod Draqun polkunun tarixindən” çox-
cildliyində böyük məhəbbətlə vəsf edilmişdir:
“Polk komandiri Komstadiusun yerinə 24
noyabr 1905-ci ildə polkovnik Hüseyn xan
Naxçıvanski təyin edilib. O, bizim tarixi-
mizdə məşhur olan Ehsan xan Naxçıvanski -
nin varisidir…”
    Müharibə qurtarandan sonra Hüseyn xan
14 fevral 1906-cı ildə 44-cü Nijeqorod Draqun
polkunun komandiri vəzifəsinə təyin olunur.
    1906-cı il martın 21-dən aprelin 29-dək
Peterburqda ezamiyyətdə olan Hüseyn xan
Qafqaz Süvari Briqadasının nümayəndə he-
yətini imperatora təqdim etmək üçün hazırlıq
görür.
    V.A.Potto davam edərək yazır: “Əlahəzrət
imperatorun icazəsi ilə Peterburqa gələn nü-
mayəndə heyətindəkilər: polkun komandiri
Xan Naxçıvanski, podpolkovnik Qlonti, rot-
mistrlər Kobiev və Kusov, polk komandirinin
yavəri ştabs-rotmistr knyaz Trubeçkoy, poruçik
Den və knyaz Çavçavadze. Nümayəndə he-
yətinin qəbulu 5 aprel 1906-cı ildə Çarskoye
Seloda oldu…
    Hökmdar Nijeqorod polkunun geyimində
həyat yoldaşı ilə birlikdə heyətin qarşısına
çıxdı. Onun qucağında balaca varisi var idi.
Polk komandiri şahzadə üçün hazırlanmış
miniatür nijeqorodçu mundiri (hərbi paltarı –
müəllif) balaca varisə gətirdi. Mundir bay-
ramsayağı bəzədilmişdi. Süngü isə balaca idi
– şahzadəyə gətirilən digər süngü isə Xan
Naxçıvanskiyə məxsus əsl döyüş süngüsü
idi. Əla, qədim tiyəsi vardı. Hökmdar ehtiramla
gətirilənləri qəbul etdi, nijeqorodçulara xanımı
və varisi adından təşəkkür etdi və polkun ko-
mandirinə dedi: “Bugünkü gündən xatirə
olaraq sizi mən fligel-adyutant təyin edirəm”.
O, komandiri qucaqladı və üzündən öpdü…”
    8 aprel 1906-cı ildə Hüseyn xan Naxçı-
vanski fligel-adyutant təyin edilməklə bərabər,
həm də 44-cü Nijeqorod Draqun polkunun
komandiri vəzifəsini daşımaqla hərbi fəaliy-
yətini davam etdirmişdir.
    4 iyul 1906-cı ildə Hüseyn xan Naxçıvanski
saray qvardiyasının süvari polkuna komandir
təyin olunmuşdur. 
    20 iyul 1907-ci ildə Hüseyn xana general-
mayor hərbi rütbəsi verilir. 6 dekabr 1910-cu
ildə birinci dərəcəli “Müqəddəs Stanislav”
ordeni ilə təltif edilən Hüseyn xan Peterburq
hərbi dairəsinin sərəncamına göndərilir. Burada
müxtəlif hərbi təlimlərdə olan Xan Naxçıvanski
18 aprel 1912-ci ildə Əlahiddə Birinci Süvari
Briqadasının rəisi təyin olunur. Onun bu
illərdə çəkdiyi zəhmət yenə öz bəhrəsini verir.
6 dekabr 1913-cü ildə onu birinci dərəcəli
“Müqəddəs Anna” ordeni ilə təltif edirlər.
Hüseyn xan Naxçıvanskiyə hərbi xidmətdə
fərqləndiyindən 16 yanvar 1914-cü ildə ge-
neral-leytenant rütbəsi verilir. O, İkinci Süvari
Diviziyasına rəis təyin edilir və bu diviziya
ilə Birinci Dünya müharibəsində döyüşə yol-
lanır. 13 ok tyabr 1914-cü ildə Hüseyn xan
Naxçıvanskiyə İkinci Süvari Korpusunun ko-
mandiri vəzifəsi tapşırılır. Bu korpusun tər-
kibinə 12-ci Süvari Diviziyası da daxil edil-
mişdi. 12-ci diviziyaya əvvəlcə general
A.M.Kaledin, sonralar general, baron Karl
Qustav Mannerheym komandirlik edirdi.
Qafqaz Yerli Süvari Diviziyası da general-
mayor, böyük knyaz Mixail Aleksandroviçin
komandirliyi ilə bu korpusun tərkibində
uğurla döyüşürdü. 
    22 oktyabr 1914-cü ildə çarın fərmanı ilə
Hüseyn xan Naxçıvanskiyə üçüncü dərəcəli
“Müqəddəs Georgi” ordeni verilir. Şərqi Prus-
siyada apardığı uğurlu hərbi əməliyyata görə

Hüseyn xan ikinci dəfə bu yüksək ali hərbi
ordenin kavaleri olur.
    1 may 1915-ci ildə Hüseyn xan “Ağ Qartal”
ordeni ilə (qılınclarla birlikdə) təltif edilir.
Bu ordeni alan kavaler ən azı general-mayor
olmalı idi.
    Həmin ilin 1 iyununda Hüseyn xan Nax-
çıvanski Əlahəzrətin yavəri təyin edilir. Ok -
tyabrın 25-də Qafqaz canişini və Qafqaz or-
dusunun baş komandanı, böyük knyaz Nikolay
Nikolayeviçin sərəncamına göndərilir. Rusiya
ordusunu Sarıqamış və Ərzurum döyüş əməliy -
yatlarında məğlubiyyətdən Hüseyn xan Nax-
çıvanski xilas edir.
    23 yanvar 1916-cı ildə Hüseyn xan Nax-
çıvanskiyə tam süvari generalı rütbəsi verilir
və o, 9 aprel 1916-cı ildə Qvardiya Süvari
Korpusunun komandiri təyin olunur.  
    1917-ci ildə Hüseyn xan Naxçıvanski əv-
vəlcə Kiyev qərargahında, həmin ilin 23 iyu-
nundan isə Petroqrad (indiki Sankt-Peterburq)
hərbi dairəsində ehtiyatda olan hərbçi kimi
qeydə alınır.
    Bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşərdi.
1917-ci ildən sonra Naxçıvanın Kəngərli sü-
laləsindən Rusiya ordusunda olan hərbçilər
Hüseyn xan Naxçıvanskinin tapşırığı ilə Azər-
baycanın və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvanın müdafiəsinə gəlmiş və qəhrə-
manlıqla erməni daşnaklarına qarşı döyüşüb
onları məğlub etmişlər. Özünün isə Naxçıvana
gəlməsinə imkan verməmişlər. Onu Petroq-
radda həbs etmişlər.
    1919-cu ilin yanvarında Hüseyn xan Pet-
roqradda qırmızı bolşeviklər tərəfindən
güllələnmişdir. 
    Hüseyn xan Naxçıvanski 1889-cu ildə So-
fiya Nikolayevna Taube ilə ailə qurmuşdur.
Onun arvadı Sofiya Nikolayevna (1864 Pe-
terburq – 1941 Beyrut) məşhur şair, tərcüməçi
və naşir Nikolay Vasilyeviç Herbelin qızıdır.
Sofiya Taube mühacirətdə dünyasını dəyiş-
mişdir. Onların izdivacından iki oğlu və bir
qızı dünyaya gəlmişdir: Nikolay xan (1891
Peterburq –1912 Peterburq), Tatyana xanım
(30.06.1894 Peterburq – 3.05.1972 Nitsa,
Fransa), Georgi xan (29.12.1889 Peterburq –
8.05.1948  Beyrut, Livan). Onların varisləri
indi də Naxçıvanski soyadını daşıyırlar. 
    20 il süvari polkunda xidmət etmiş və
bütün döyüşlərdə döyüşən ordunun ön sıra-
larında olan Hüseyn xan Naxçıvanskinin qəh-
rəmanlığı haqqında hələ çar Rusiyasında on-
larla əsərlər yazılmışdır. Təəssüflər olsun ki,
sovet hakimiyyəti illərində ancaq bəzi kitab-
larda və ensiklopedik nəşrlərdə onun haqqında
ötəri məlumat verilmişdir.
    Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra qəhrəman eloğlumuz Hüseyn xanın hə-
yatı və hərbi fəaliyyəti geniş tədqiqata cəlb
edilmişdir. Hərbi tədqiqatçılar Ş.Nəzirlinin,
F.Nağdəliyevin və digərlərinin yazdıqları əsər-
lərdə böyük sərkərdənin döyüş hünərlərindən
ətraflı söhbət açılsa da, onun haqqında mü-
kəmməl əsər, Hüseyn xan Naxçıvanski haq-
qında hekayə Rusiya qafqazşünası və tarixçisi
Rudolf İvanov tərəfindən yazılmışdır. R.N.İva-
novun yazdığı  368 səhifəlik kitab Azərbaycan
dilinə tərcümə olunub. (“Əlahəzrətin gene-
ral-adyutantı”, Naxçıvan: 2008).
    2013-cü il  iyulun 28-də görkəmli sərkərdə
Hüseyn xan Naxçıvanskinin anadan olmasının
150 illiyi tamam olmuşdur. Hüseyn xanın
yubiley tədbirləri bütün rayonlarda, hərbi
hissələrdə və Naxçıvan şəhərində təntənəli
surətdə qeyd edilmişdir. Təpədən-dırnağa
qədər vətənpərvər, cəsur, sədaqətli döyüşçü
olan sərkərdəmizin bütün yüzilliklərdə nə-
sillərə nümunə olacaq həyatı və fəaliyyəti
vardır. 
    Rusiyanın hərbi tarixşünaslığı ilə tanış
olan hər kəs bilir ki, ali mükafatlar ən yaxşı
xidmətə və cəsurluğa görə verilir. Cəsur dö-
yüşçü son nəfəsinədək içdiyi hərbi anda sadiq
qalıb. Döyüş cəbhələrində göstərdiyi çoxsaylı
qəhrəmanlıqları ilə öyündüyümüz tam süvari
generalı Hüseyn xan Kalbalı xan oğlu Nax-
çıvanski Rusiya imperiyasının ali hərbi or-
denləri ilə yanaşı, Rumıniyanın, Bolqarıstanın,
İranın, Avstriyanın, Macarıstanın və Çerno-
qoriyanın da yüksək dərəcəli ordenlərinin
sahibidir, hərbi dillə desək, kavaleridir. Özünün
xüsusi hərbi istedadı, yüksək əxlaqı, səmi-
miliyi, xeyirxahlığı, dəmir iradəsi və tələb-
karlığı ilə seçilən Hüseyn xan Naxçıvanski
Rusiya ordusunda və imperator sarayında
yüksək nüfuz sahibi olmuş yeganə Azərbaycan
türküdür. 

Kəngərli sülaləsinin dördüncü generalı – 
Hüseyn xan NaxçıvanskiHüseyn xan Naxçıvanski

    56 illik ömür yolunun 34-nü hərbi və döyüş fəaliyyətinə həsr edən Hüseyn xan
II Kalbalı xan oğlu Naxçıvanski 28 iyul 1863-cü ildə Naxçıvan şəhərində doğulmuşdur.
Onun atası general-mayor II Kalbalı xan məşhur sərkərdə general-mayor Ehsan xan
Naxçıvanskinin oğludur. Hüseyn xan çoxuşaqlı ailədə doğulmuşdu. Arxiv sənədlərinin
köməyilə onun qardaşı və bacılarının ardıcıl siyahısını tərtib etmək mümkündür. Ge-
neral-mayor II Kalbalı xan Naxçıvanskinin  (1824-1883) övladları bunlardır: Zeynab
bəyim, Bədirnisə bəyim, II Ehsan xan, Cəfərqulu xan, Rəhim xan, Şahcahan bəyim,
Hüseyn xan, Çimnaz xanım və Zərrintac bəyim.

Hərb tariximizdən

    Hüseyn xan Naxçıvanski ulu əcdadları kimi içdiyi hərbi anda sadiq qaldı. Onun hərbi

fəaliyyəti və Vətənə sonsuz məhəbbəti gəncliyə daim nümunə olacaqdır.

Musa QULİYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və 

Arxeologiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
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TURAL SƏFƏROV

  AMEA Naxçıvan Bölməsində
akademik İsmayıl Hacıyevin
“Ermənilərin Azərbaycana qarşı
ərazi iddiaları və qanlı cinayət-
ləri” monoqrafiyasının təqdimat
mərasimi keçirilib. Mərasimi gi-
riş sözü ilə akademik İsmayıl
Hacıyev açıb. 

    Monoqrafiya haqqında geniş mə-
lumat verən AMEA-nın müxbir
üzvü Vəli Baxşəliyev qeyd edib ki,
monoqrafiya Moskvada çapdan çı-
xıb. Geniş oxucu kütləsinə təqdim
edilən 181 səhifədən ibarət olan
monoqrafiyada ermənilərin Azər-
baycan xalqına qarşı mərhələlərlə

törətdikləri soyqırımı və deportasiya
siyasətini ifşa edən sənədlər, Azər-
baycan torpaqlarına qarşı əsassız
ərazi iddiaları, bu torpaqlar uğrunda
gedən mübarizə və onların nəticələri,
düşmən dövlətlərin məkrli siyasəti
və bu siyasətin həyata keçirilmə-
sində ermənilərin oynadıqları mənfi
rol aydın şəkildə göstərilib. Bildi-
rilib ki, ermənilərin Azərbaycana
qarşı ərazi iddiaları məsələsinə həsr
edilmiş və Azərbaycan, o cümlədən
Naxçıvan tarixşünaslığında özünə-
məxsus yeri olan monoqrafiya bu
gün dəyərli bir mənbə olmaqla ya-
naşı, həm də gələcək tədqiqatlar

üçün əhəmiyyətli elmi istiqamətdir.
Hiyləgər ermənilərin xalqımızın
başına gətirdiyi ağır faciələrə nəzər
salan və bugünkü oxucuya XX əsr
proseslərini arxiv sənədləri vasitəsilə
açıq və aydın şəkildə izah edən
yeni nəşrdə ermənilərin mərhələlərlə
azərbaycanlılara qarşı qırğınları da
öz əksini tapıb. Monoqrafiyada
göstərilir ki, bütün dövrlərdə Nax-
çıvan diyarının əhalisi yaşanan
qanlı hadisələrə mərdliklə sinə
gərib, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsi olan bu bölgə uğrunda mü-
barizə aparıb. Qeyd edilir ki, Nax-
çıvan əhalisinin inadlı müqaviməti

və qardaş Türkiyənin siyasi səyləri,
qətiyyətli mövqeyi ermənilərin və
onların havadarlarının Naxçıvanla
bağlı planlarını alt-üst edib. Nax-
çıvan diyarının tarixi taleyini, yəni
onun Azərbaycanın tərkibində mux-
tar respublika kimi qalmaq imkan-
larını Qars müqaviləsi  reallaşdırıb.
Bu müqavilənin beynəlxalq müqa-
vilə kimi Naxçıvanın Azərbaycanın
tərkibində muxtar ərazi statusu
təsbit etməsi, bu statusun bölgənin
sonrakı tarixi taleyində onun əra-
zisinin qorunub saxlanılması və
təhlükəsizliyində çox böyük rol
oynadığı dolğun bir şəkildə oxucu -
lara çatdırılır.
    Tədbirdə AMEA Naxçıvan Böl-
məsinin Tarix, Etnoqrafiya və Ar-
xeologiya İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin
Səfərli və həmin institutun şöbə
müdiri İlhami Əliyev çıxış ediblər.
    Bildirilib ki, akademik İsmayıl
Hacıyevin “Ermənilərin Azərbay-
cana qarşı ərazi iddiaları və qanlı
cinayətləri” monoqrafiyası beynəl-
xalq arenada bir çox suala cavab
rolunu oynayan sanballı elmi əsər
kimi diqqəti çəkir. 

- Nərgiz İSMAYILOVA 

“Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri”
monoqrafiyasının təqdimatı olub

    Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Rəssamlar Birliyində  El-
çin Orucovun yaratdığı “Tarto-
niya aləmi”nin sevimli qəhrə-
manları Tartoniklərə həsr olun-
muş sərgiyə  baxış keçirilib. Təd-
biri Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar rəssamı, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Rəssamlar
Birliyinin sədri Ülviyyə Həm -
zəyeva açıb.
    Qeyd olunub ki, “Tartoniya”
adlanan planetin balaca və nəcib
sakinləri olan Tartoniklər Ukray-
nanın Xarkov şəhərində həyata
vəsiqə qazanıblar. Qeyri-adi ob-
razların müəllifi kimi Ukrayna və
Türkiyə mediasının diqqətini özü-

nə cəlb edən El-
çin Orucov plas-
tilindən ən çox
animasiya per-
sonajı yaradan
insan kimi Uk-
raynanın milli re-
kordlar kitabına
düşüb. Onun la-
yihəsini bədii də-
yərlər baxımın-

dan incəsənət, dizayn və animasiya
modelləşdirilməsində uğurlu addım
kimi dəyərləndirən mütəxəssislər
istedadlı həmyerlimizin yaratdığı
“Tartonik obrazı”nın tezliklə dünya
animasiya filmləri sferasına nüfuz
edəcəyini vurğulayıblar.
    Sərgidə çıxış edən Elçin Orucov
öncə tədbir iştirakçılarını, xüsusilə
uşaqları salamlayaraq bildirib ki,
ilkin olaraq bu personajlara adi
gözlə baxıb. Sonralar bu barədə
fikirlərini Xarkov şəhərindəki ani-
masiya filmləri ilə məşğul olan
mütəxəssislərlə bölüşüb. Anima-
siya mütəxəssislərinin qeyri-adi
personajlara göstərdiyi xüsusi ma-
raq naxçıvanlı sənətkar Elçin Oruc -

ovun təxəyyülündə yaşatdığı “Tar-
tonik dünyası”nın nəcib sakinlərini
hərəkətə gətirib. Bu sahədə son
on ildə minə yaxın personajlar
yaradan Elçin Orucov dünyanın
animasiya filmləri ailəsinə yeni
və fərqli obrazla daxil olmağı ba-
carıb. Hazırda onun personajları
əsasında Türkiyənin İzmir şəhə-
rində çoxseriyalı cizgi filmi çəkilir.
Tədbirə qatılanlarla yaradıcılıq
uğurlarını bölüşən Elçin Orucov
yaratdığı personajlar əsasında çə-
kilən animasiya serialının tezliklə
televiziya ekranlarına çıxacağını
bildirib. Həmçinin müəllif Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının
Rəssamlar Birliyində keçirilən
sərgini Tartoniklərin ilk sərgisi
olduğunu vurğulayıb. O, sərginin
keçirilməsinə köməklik edən hər
kəsə öz dərin minnətdarlığını ifadə
edib.
    Qeyd edək ki, Tartoniklər nax-
çıvanlı uşaqlarla yanaşı, böyüklərin
də diqqətini cəlb etməyi bacardı.
Arzu edirik ki, onlar həmyerlimizi
dünyada tanıtsın.

Xəbərlər şöbəsi

Tartoniklərin ilk sərgisi Naxçıvanda təşkil edilib

Elmi-praktik seminar
    İyulun 27-də Əziz Əliyev adına
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasında
“Uşaqlarda stomatoloji xəstəliklərin
vəziyyəti və dispanserizasiyasının
təşkili” mövzusunda elmi-praktik
seminar keçirilib. 
    Xəstəxananın baş həkimi Rəhim
Rəhimov tədbiri giriş sözü ilə açaraq
uşaqların sağlamlığının qorunmasına
göstərilən dövlət qayğısından da-
nışıb, gələcəyimiz olan uşaqların
hər cür qayğı ilə əhatə olunduğunu
bildirib. 
    Sonra həkim-stomatoloq Sahib
Qurbanov “Ortadonik xəstələrin
müasir üsullarla müalicəsi”, hə-
kim-stomatoloq Rövşən Babayev
“Uşaqlarda paradont xəstəliklər və
onların müalicəsi”, həkim-stoma-
toloq Kamran Hümbətov  “Naxçı-
van Muxtar Respublikasında uşaq
stomatologiyasının bu günü və ak-
tual məsələləri”, həkim-stomatoloq
İldırım Heydərov “Məktəblərdə
aparılan dərindən tibbi müayinələr
və onların dispanser qeydiyyatına
alınması” mövzularında məruzələr
ediblər. Məruzələr video-süjet, di-
aqram, cədvəl və slaydlarla müşayiət
olunub, dinləyiciləri maraqlandıran
suallar cavablandırılıb.
    Xatırladaq ki, xəstəxanada ötən
həftə də pediatriyanın aktual prob-
lemlərinə dair elmi-praktik seminar
keçirilib və “Uşaqlarda diareyalar
zamanı immun sisteminin vəziy-
yəti”, “Uşaqlarda aparılan peyvənd -
lərin immun sisteminə təsiri”, “İlkin
immun çatışmazlıq sindromu olan
uşaqların erkən diaqnostikası, qey-
diyyatı və monitorinqi” mövzula-
rında məruzələr dinlənilib.

Xəbərlər şöbəsi

    Tədbiri rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini Lalə Məmməd -
ova açaraq belə tədbirlərin əhə-
miyyətindən danışıb. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ra-
milə Seyidova “Ailədə qadının
sağlam həyat tərzi aşılamasında
əsas rolu” mövzusunda çıxış edərək
bildirib ki, muxtar respublikada
qadınların sağlamlıqlarının qorun-
ması diqqət mərkəzində saxlanılır,
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2014-cü il 13 iyun tarixli
Sərəncamı ilə qəbul edilən “Ana
və uşaqların sağlamlığının yaxşı-
laşdırılmasına dair 2014-2020-ci
illər üçün Dövlət Proqramı” uğurla
icra olunur.

    Qeyd olunub ki, son illər muxtar
respublikada onlarla feldşer-mama
məntəqəsinin, eləcə də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Doğum Mər-
kəzinin istifadəyə verilməsi, müasir
tibbi avadanlıqlarla təchiz edilməsi
qadınların sağlamlığının qorun-
masına zəmin yaradıb, ana ölümü
sayının minimuma endirilməsinə
gətirib çıxarıb. Hər bir yaşayış
məntəqəsində olduğu kimi, Babək
rayonunun Qahab kəndində də ya-
şayan qadınların sağlamlıqlarının
qorunması üçün dövlətimiz tərə-
findən lazımi şərait yaradılıb. Döv-
lətimizin qadınlara göstərdiyi qayğı
kimi qadınlarımız da öz ailəsinə
qayğı ilə yanaşmalı, övladlarının
layiqli vətəndaş kimi böyüdülmə-
sinə çalışmalıdırlar. 

    Vurğulanıb ki, ailədaxili mü-
nasibətlər sisteminin düzgün tən-
zimlənməsi, ailənin xoşbəxtliyi bir
sıra mühüm elementlərdən asılıdır.
Bunlar olmadan sağlam ailə barə-
sində danışmaq mümkün deyil.
Onlardan ən birincisi ailədə ananın
üzərinə düşən vəzifələri düzgün
yerinə yetirməsidir ki, bu vəzifə
çox böyük məsuliyyət tələb edir.
İnsan ailədə dünyaya gəlir. Onun
ilk sosial mühiti ailəsidir və əldə
etdiyi ilk təcrübə və biliklər məhz
anadan və ailənin digər üzvlərindən
əxz etdikləridir. 
    Sonra Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Doğum Mərkəzinin hə-
kim-ginekoloqu, tibb üzrə fəlsəfə
doktoru Gültəkin Əliyeva qadın-
ların sağlamlıqlarının qorunması
yolları, reproduktiv sağlamlıq ba-
rədə slayd vasitəsilə tədbir işti-
rakçılarına məlumat verib. 
    Sonda tədbir iştirakçılarının su-
alları cavablandırılıb, onlara mü-
vafiq mövzularda maarifləndirici
broşürlər paylanılıb.

Sağlam ailə sağlam gələcəyin təminatıdır
  Muxtar respublikada gənc ailələr arasında reproduktiv sağlamlıq
və ailə planlaşdırılması, eləcə də qadınların ailədə üzərinə düşən
vəzifələrin düzgün yerinə yetirilməsi məqsədilə maarifləndirmə
tədbirləri davam etdirilir. “Ailələrdə sağlam həyat tərzinin aşılanması,
reproduktiv sağlamlıq, erkən və qan qohumluğu nikahlarının fə-
sadları” mövzusunda növbəti tədbir Babək rayonunun Qahab
Kənd Mərkəzində keçirilib. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidmətində əc-
nəbilərin və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin iştirakı ilə “Klassik Azər-
baycan ədəbiyyatı” mövzusunda
maarifləndirici tədbir keçirilib. 

    Tədbiri xidmətin əməkdaşı Rü-
fanə Qarayeva açaraq iştirakçılara
Azərbaycan klassik ədəbiyyatı, eləcə
də şifahi xalq ədəbiyyatı haqda mə-
lumat verib.

    Azərbaycan klassik ədəbiyyatı
ilə bağlı slaydların da nümayiş et-
dirildiyi  tədbirdə  Naxçıvan Muxtar
Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin əməkdaşı Əli Rzayev
mövzu ilə bağlı məruzə edib. Mə-
ruzəçi Azərbaycan yazılı ədəbiy-
yatının ən qədim nümunəsi olan
“Avesta”, “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanı və digər nümunələrdən söz
açıb,  klassik Azərbaycan ədəbiy-
yatının təşəkkültapma tarixi və
müxtəlif dövrləri, bu dövrlərin gör-
kəmli nümayəndələri, onların həyatı
və yaradıcılığı  haqda danışıb.
    Sonra  əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər Cəlil Məmmədqu-
luzadə adına Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ədəbiyyat Muzeyində
olublar. Burada onlar muzeyin eks-
pozisiyası ilə tanış olaraq eksponatlar
haqda ətraflı məlumat alıblar.

Dövlət Miqrasiya 
Xidmətində maarifləndirici

tədbir

    Ordubad Rayon Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyində muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən muzeylərin bələdçiləri üçün
seminar-treninq keçirilib. 

   Seminar-treninqdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyinin şöbə müdiri Həsən Kərimov
“Muzey bələdçisinin davranış qaydaları”
haqqında çıxış edib.
    Qeyd olunub ki, ötən ildən başlayaraq
muzey bələdçilərinin muxtar respublikanın
müxtəlif bölgələrində yerləşən muzeylərlə
tanışlığı təmin edilir. Bu seminar-treninq -
lərin keçirilməsində əsas məqsəd eks-
kursiya işinin təşkili ilə bağlı mövcud
nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldı-
rılması, muzey bələdçilərinin nəzəri və
praktik biliklərinin yüksəldilməsidir.
    Bildirilib ki, muxtar respublikamızda
muzey fəaliyyətinin yüksək səviyyədə
təşkil edilməsi üçün ardıcıl tədbirlər
həyata keçirilir. Muzeylərimiz üçün yeni
binaların inşa olunması, onların təmiri
və maddi-texniki bazasının möhkəmlən-
dirilməsi işin səviyyəsinin yüksəldilməsinə
xidmət edir. 
    Qeyd olunub ki, görülən işlər muzey
işçiləri qarşısında da mühüm vəzifələr
qoyur. Muzeylərimizin hazırlıqlı, bilikli,
xarici dilləri bilən bələdçilərlə təmin edil-
məsi vacib məsələlərdəndir. Muzeyə
gələn insanları qarşılayan və onlara bu
mədəniyyət ocağı haqqında məlumat ve-
rən bələdçilərdir. Muzey bələdçilərinin
verilən suallara ətraflı cavab verməsi,
etik qaydalara əməl etməsi muzeyə gə-
lənlərdə xoş təəssürat yaratmalıdır. Tədbir
iştirakçılarına Beynəlxalq Muzeylər Şu-
rasının 4 noyabr 1986-cı ildə Argentinanın
paytaxtı Buenos-Ayres şəhərində qəbul
etdiyi “Muzey işinin peşə etikası kodeksi”
haqqında da məlumat verilib. 
    Sonda Ordubad Rayon Tarix-Diyar-
şünaslıq Muzeyinin ekspozisiyasına baxış
olub və ekskursiyanın müzakirəsi keçirilib.
Seminar-treninqdə muzey bələdçilərinin
davranış qaydalarına dair metodik tövsi-
yələr verilib. Günün ikinci yarısında se-
minar-treninqin iştirakçıları Ordubad şə-
hərində yerləşən görkəmli şəxsiyyətləri-
mizin ev-muzeyləri ilə tanış olublar. 

Əli RZAYEV

Muzey bələdçiləri üçün
seminar-treninq
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