
Avqustun 28-də Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisində 2015-2016-cı ilin payız-
qış mövsümünə hazırlıq və qarşıda duran və-
zifələrlə əlaqədar müşavirə keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirəni
açaraq demişdir ki, bu gün ölkəmizin iqtisadi
inkişafı, həyata keçirilən tədbirlər əhaliyə gös-
tərilən xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsinə
imkan verir. Blokada şəraitində yaşamasına
baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında da ilin bütün fəsillərində əhali dayanıqlı
elektrik enerjisi və təbii qazla təmin olunur.
Payız-qış mövsümünə əvvəlcədən hazırlıq iş-
lərinin görülməsi də bu məqsədə xidmət edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Energetika Agentliyinin Baş direktoru Yasin
Səfərov, “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyinin
direktoru Ramin İsmayılov, Naxçıvan Şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı Vüqar Səfərov
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil
naziri Piri Nağıyev payız-qış mövsümünə
hazırlıqla əlaqədar çıxış etmişlər.

Müşavirədə Əlahiddə Ümumqoşun Ordu-
nun komandanı Kərəm Mustafayev, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının daxili işlər naziri
Əhməd Əhmədov, Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının ədliyyə naziri Suliddin Əliyev,  Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının fövqəladə hallar
naziri Şamı Abdullayev, “Naxçıvan” Əlahiddə
Sərhəd Diviziyasının komandiri Asəf Quliyev
və Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının di-
rektoru Mənşur Gülməmmədli payız-qış möv-
sümünə hazırlığın vəziyyəti və görülən işlər
barədə məlumat vermişlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirədə
çıxış edərək demişdir: Muxtar respublikada
payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri hər il
diqqət mərkəzində saxlanılır. Görülən tədbirlərin
nəticəsidir ki, muxtar respublikanın bütün ya-
şayış məntəqələri elektrik enerjisi və təbii
qazla tam təchiz olunub. Bu isə öz növbəsində
imkan verir ki, qış aylarında mənzillər, inzibati
binalar, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman
obyektləri qızdırılsın, yaranan çətinliklər aradan
qaldırılsın, fasiləsiz iş təmin olunsun. Bu gün
muxtar respublikada enerji təhlükəsizliyi təmin
olunub. 7 elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir.
Bu stansiyalar vasitəsilə muxtar respublikanın
elektrik enerjisinə olan tələbatı ödənilir. Lakin
məskunlaşma səviyyəsinin ilbəil artması, yeni
yaşayış məhəllələrinin salınması, sənaye və
digər enerji tutumlu müəssisələrin istifadəyə
verilməsi elektrik enerjisinə olan tələbatı artırır.
Artan tələbata uyğun olaraq ənənəvi enerji
mənbələri ilə yanaşı alternativ və bərpa olunan
enerji mənbələrindən də istifadə diqqət mər-
kəzində saxlanılır, muxtar respublikanın relyef
və iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq yeni
stansiyaların quraşdırılması davam etdirilir.
Hazırda Ordubad rayonu ərazisində 36 meqavat
gücündə su elektrik stansiyasının, Babək ra-
yonunun Xal-xal kəndi yaxınlığında isə 20
meqavat gücündə günəş elektrik stansiyasının
tikintisi davam etdirilir. Energetika infrastruk-
turunun yenilənməsi də nəzarətdə saxlanılır,
mövcud yarımstansiyalarda yenidənqurma
işləri aparılır. İstehlakçıların təbii qazla təchi-
zatının daha da yaxşılaşdırılması, yol verilmiş

itkilərin minimal həddə saxlanılması istiqa-
mətində işlər davam etdirilir. İstismar müddətini
başa vurmuş, qəzalara və qaz sızmalarına
səbəb ola biləcək xətlərin dəyişdirilməsi üçün
tədbirlər görülür.

Qeyd olunmuşdur ki, muxtar respublikada
yay mövsümündə elektrik enerjisinə olan
gündəlik tələbat 80-85 meqavat, təbii qaza
olan tələbat 700 min kubmetrdir. Qış mövsü-
mündə 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
tələbatının ödənilməsi, eləcə də digər infra -
struktur sahələrinin qış mövsümündə normal
fəaliyyət göstərməsi üçün hazırlıq işlərinə
indidən xüsusi diqqət yetirilməli, lazımi mal-
material ehtiyatı yaradılmalıdır.

Ali Məclisin Sədri müşavirədə aidiyyəti
təşkilatlara konkret tapşırıqlar verərək demişdir:
Dövlət Energetika Agentliyi qış mövsümünə
hazırlıqla əlaqədar mövcud transformator və
yarımstansiyaların texniki baxışdan keçiril-
məsini sentyabr ayı ərzində təmin etməli, is-
tismara yararsız, standartlara uyğun gəlməyən,
bir çox hallarda qəzalara səbəb olan elektrik
avadanlıq və xətlərinin yenilənməsini diqqət
mərkəzində saxlamalıdır. Naxçıvan şəhərində
yerüstü elektrik xətlərinin yeraltı kabellərlə
əvəz olunması və smartkarttipli sayğacların
quraşdırılması davam etdirilməli, enerji israf-
çılığına yol verilməməli, texniki itki minimum
həddə saxlanılmalı, elektrik enerjisindən qa-
nunsuz istifadənin qarşısı alınmalı, istehlakçılar
arasında mütəmadi olaraq maarifləndirmə
işləri aparılmalıdır. Dövlət Energetika Agent -
liyinə tələb olunan mal-material, avadanlıqlar
alınıb gətirilməli və zəruri ehtiyat yaradılmalı,
işçilərin qış mövsümünə uyğun xüsusi geyimlə
təminatı üçün tədbirlər görülməli, qəza-bərpa
briqadalarının komplektləşdirilməsi və onların
təlimatlandırılması işi oktyabr ayının sonunadək
başa çatdırılmalıdır.

Müşavirədə davamlı və dayanıqlı təbii qazla
təminat sahəsində qarşıda duran vəzifələrdən
də danışan Ali Məclisin Sədri “Naxçıvanqaz”
İstehsalat Birliyinə tapşırmışdır ki, qaz təchizatı
sistemində texniki baxış tədbirlərini qısa müd-
dətdə həyata keçirsin, nasazlıqları vaxtında
aşkar edərək aradan qaldırsın və təbii qaz nəq-
linin soyuq hava şəraitinə uyğun gələn texnoloji
rejimdə həyata keçirilməsi üçün tədbirlər
görsün. Yerlərdə istismara yararsız vəziyyətə
düşmüş qaz xətlərinin və avadanlıqlarının
müəyyən edilərək yenilənməsinə nəzarət artı-
rılmalı, sayğacdankənar istifadə hallarının qar-
şısının alınması üçün tədbirlər görülməli, Nax-
çıvan şəhərində mövcud sayğacların smart-
karttipli sayğaclarla əvəzlənməsi davam etdi-
rilməlidir. Yeni qaz xətləri çəkilərkən və ya
bərpa işləri aparılarkən mövcud standartların
tələblərinin gözlənilməsi diqqətdə saxlanmalıdır.
Qaz təsərrüfatında, xüsusilə qəza xidmətində
çalışanların peşəkarlıq səviyyəsini artırmaq
məqsədilə onların ixtisas hazırlığına cəlb olun-
ması davam etdirilməli, işçilərin qış mövsümünə
uyğun xüsusi geyim və avadanlıqlarla təmin
olunması üçün tədbirlər görülməlidir.

Ali Məclisin Sədri payız-qış mövsümünə
hazırlıqla bağlı şəhər və rayon icra hakimiy-

yətlərinin qarşısında da mühüm vəzifələr dur-
duğunu bildirərək demişdir: Cari il noyabr
ayının 1-dək qazanxanalarda elektrik enerjisi,
təbii qaz və su təchizatı məsələləri araşdırılıb
nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır. İctimai
yaşayış binalarının zirzəmilərindən keçən is-
tilik, su və kanalizasiya xətlərinin istismara
yararlılığı araşdırılmalı, həmin binaların qış
mövsümünə hazırlığı üçün müvafiq tədbirlər
görülməlidir. Həmçinin kommunal xidmət
texnikalarının saz vəziyyətdə olması nəzarətdə
saxlanmalı, qış mövsümündə yolların vaxtında
təmizlənməsi təmin edilməlidir.

Diqqətə çatdırılmışdır ki, muxtar respubli-
kanın təhsil, səhiyyə və mədəniyyət obyektlə-
rinin əksəriyyəti, idman müəssisələrinin isə
hamısı istilik sistemi ilə təchiz olunublar. Lakin
hələlik bəzi müəssisə və təşkilatların 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
tədarükünü və satışını davam etdirməli, muxtar
respublikada zəruri yanacaq ehtiyatlarının ya-
radılmasını aid təşkilatlarla birlikdə diqqət
mərkəzində saxlamalıdır.

Müşavirədə digər sahələrlə bağlı tapşırıqlar
da müəyyənləşdirilmişdir. Qeyd olunmuşdur
ki, Nəqliyyat Nazirliyi qış aylarında marşrut
xəttinə buraxılan nəqliyyat vasitələrinin qrafikə
uyğun hərəkətini və texniki sazlığını diqqətdə
saxlamalıdır. Avtomobil Yolları Dövlət Şirkəti
tabeliyində olan maşın və mexanizmlər üçün
vacib hissələrin ehtiyatının yaradılmasını və
qum tədarükünü təmin etməlidir. Naxçıvan
Beynəlxalq Hava Limanı uçuşların təhlükəsizliyi
üçün davamlı olaraq bütün elektrik-işıq siste-
minin, rabitə qurğularının, maşın-mexanizmlərin
texniki baxışını həyata keçirməli, tələbata görə
yanacaq və mal-material ehtiyatı yaradılmalıdır.
“Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti dəmiryolu nəqliyyatında qış aylarında
hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etməli, va-
qonlara və lokomotivlərə texniki baxış keçirməli,
yol təsərrüfatının saxlanmasına, material ehti-
yatının yaradılmasına diqqəti artırmalıdır. 

Şəhər və rayon icra hakimiyyətləri, eləcə
də aid nazirliklər təhsil və digər sosial obyekt-
lərin mühafizəsinə diqqəti artırmalı, dövlət
əmlakı qorunmalıdır. Fövqəladə Hallar, Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirlikləri qa-
zanxanalarda işləyən mövsümi işçilərin təli-
matlandırılması üçün müvafiq tədbirlər görməli,
peşə məktəblərində bu sahə üzrə ixtisaslı
kadrlar hazırlanmalıdır. Payız-qış mövsümündə
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman müəssi-
sələrinin fasiləsiz fəaliyyəti aid nazirliklər və
yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən təmin olun-
malıdır. Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə keyfiyyətli
xidmət göstərilməsi üçün səhiyyə müəssisələ-
rinin yanacaq və dərman preparatları ilə təmin
olunmasına nəzarəti gücləndirməlidir. İqtisa-
diyyat və Sənaye Nazirliyi istehlakçı tələbatının
ilin bütün fəsillərində keyfiyyətli məhsullarla
ödənilməsi üçün mövsüm ərzində tələbatdan
artıq istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı məh-
sullarının soyuducu anbarlara tədarükünə nə-
zarəti artırmalı və məhsulların xüsusiyyətləri
nəzərə alınmaqla anbar şəraitində saxlanılması

üçün müvafiq tədbirlər görməlidir. Kənd Tə-
sərrüfatı Nazirliyi və Dövlət Baytarlıq Xidməti
heyvandarlıq, quşçuluq və arıçılıq təsərrüfat-
larının qışlamaya hazırlanması üçün maarif-
ləndirmə tədbirləri görməli, xəstəliklərə qarşı
tələb olunan dərman vasitələrinin ehtiyatlarının
yaradılmasını diqqətdə saxlamalıdırlar.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində
olan bərpa müəssisələrinin, eləcə də Ahıllar
evinin təminatına diqqəti artırmalıdır. Hərbi
hissələr üçün yun corabların toxunması işi bu
il də davam etdirilməlidir. Rabitə və Yeni
Texnologiyalar Nazirliyi qış aylarında abo-
nentlərə keyfiyyətli xidmət göstərilməsi üçün
tələbat həcmində mal-material ehtiyatı yarat-
malı, xətt təsərrüfatının etibarlılığı daha da
artırılmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğın
təhlükəsizliyi üçün elektrik enerjisi, təbii qaz
və neftdən istifadə ilə bağlı əhali arasında və
təhsil müəssisələrində maarifləndirmə işini
davam etdirməlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi,
Dövlət Gömrük, Standartlaşdırma, Metrologiya
və Patent üzrə Dövlət komitələri standarta
uyğun olmayan və sənaye üsulu ilə hazırlan-
mayan qızdırıcı elektrik və qaz cihazlarının
muxtar respublikaya gətirilməsinə və istismarına
yol verməməlidirlər. Bu barədə istehlakçılar
və sahibkarlar əvvəlcədən məlumatlandırıl-
malıdır. Ədliyyə Nazirliyi cəzaçəkmə müəs-
sisələrinin fasiləsiz istiliklə təmin olunmasını,
məhkumların isti geyim və ərzaqla təchizatını
diqqətdə saxlamalıdır.

Qeyd olunmuşdur ki, qış mövsümündə
muxtar respublika ərazisindəki hərbi hissələrdə
şəxsi heyətin ərzaq məhsulları ilə təminatına
xüsusi diqqət yetirilməli, tədarük olunan məh-
sulların keyfiyyəti diqqət mərkəzində sax-
lanmalıdır. Sərhəd zonalarındakı hərbi hissə-
lərin yanacaqla təchizatı və ərzaq ehtiyatının
yaradılması vaxtında başa çatdırılmalıdır.
Şəhər və rayon icra hakimiyyətləri, Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qurumuş ağacların
kəsilərək hərbi hissələrə verilməsini davam
etdirməli, payız mövsümündə yeni yaşıllıqların
salınmasını təşkil etməlidirlər. Muxtar res-
publikanın bitki və heyvanat aləminin qış
aylarında qorunması üçün vaxtında müvafiq
tədbirlər görülməlidir. Aidiyyəti orqanlar ötən
payız-qış mövsümündə buraxılan nöqsanları
təhlil etməklə həmin nöqsanlara bir daha yol
verilməməsinə çalışmalı, yerlərdə müzakirələr
aparılmalı və verilən tapşırıqlar vaxtında icra
olunmalıdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə tapşırılmışdır ki, istilik sistemi
olmayan təhsil, səhiyyə və mədəniyyət müəs-
sisələrində payız-qış mövsümü üçün tələb
olunan yanacağın bölgüsünü təsdiq etsin və
zəruri yanacaq və avadanlıqların alınmasını
təmin etsin. Payız-qış mövsümünə hazırlıqla
bağlı verilmiş tapşırıqların icrası barədə cari
ilin oktyabr ayının 20-dək Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ali Məclisinə məlumat
verilməlidir.

Ali Məclisin Sədri qarşıya qoyulan vəzi-
fələrin icrasında müşavirə iştirakçılarına
uğurlar arzulamışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

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

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti
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Hər il avqust ayının 30-u Türkiyə
Respublikasının Zəfər bayramı və Tür-
kiyə Silahlı Qüvvələri Günü kimi qeyd
olunur. Bu bayram türk tarixinin şanlı
səhifələrindəndir. 

    XX əsrin əvvəllərində baş verən siyasi
proseslərin nəticəsi olaraq Osmanlı dövləti
də Birinci Dünya müharibəsinə cəlb edilmiş,
bu müharibədə müttəfiqi Almaniya ilə birlikdə
Antanta dövlətlərinə məğlub olmuşdu. Mü-
haribədən sonra qalib dövlətlərlə Türkiyə ara-
sında bağlanan Mudros müqaviləsi faktiki
olaraq bu dövləti parçalamağa və tarixin səh-
nəsindən silməyə xidmət edirdi. Həmin mü-
qavilənin 7-ci maddəsi Antanta dövlətlərinə
onların təhlükəsizliyinə təhdid yaranacağı
halda istədikləri bölgəni işğal etmək hüququ
verirdi. Müttəfiqlər bu maddəni əsas götürərək
Türkiyə torpaqlarını işğal etməyə başladılar.
Müqavilədə Şərqi Anadoludakı 6 vilayətin
onlara vəd olunmasını əsas tutan və işğalçı
himayədarlarına arxalanan ermənilər hərəkətə
keçərək yerli türk əhalisinə qarşı qanlı qırğınlar
törətməyə başladılar. Bundan başqa, yunanlar
da Egey dənizi ətrafındakı bölgələri zəbt
etmək üçün işğalçılıq hərəkatını genişləndirdilər
və 1919-cu ilin 15 mayında İzmiri ələ keçirdilər.
Artıq 1919-cu ilin sonlarına qədər Türkiyənin
demək olar ki, bütün ərazisi işğala məruz
qalmışdı. 1920-ci ildə imzalanmış Sevr mü-
qaviləsi isə Türkiyənin bir dövlət kimi möv-
cudluğunu faktiki olaraq sual altına alırdı.
    1919-cu ildə türk xalqı öz dövlətçiliyini
qoruyub saxlamaq və vətəni işğaldan azad
etmək uğrunda mübarizəyə qalxdı. 1920-ci
il aprelin 23-də Anadoluda Türkiyə Böyük
Millət Məclisi təsis edilərək xalqın iradəsinə
əsaslanan, xalqı təmsil edən hökumət quruldu.
Bunun nəticəsi olaraq bütün cəbhələrdə düş-
mənlərə qarşı uğurlu hərbi əməliyyatlara
başlanıldı. İlk qələbə sədası Şərq cəbhəsindən
gəldi. Burada erməni quldur dəstələri üzərində
qazanılan qələbə zəfər yürüşünün başlanğıcı
oldu. 1921-ci ilin avqust-sentyabr aylarında
Sakarya müharibəsində yunan qoşunlarının
məğlub olmasıyla türk ordusu müdafiə möv-
qeyindən hücum mövqeyinə keçdi. Görkəmli
dövlət xadimi, istedadlı hərbçi Mustafa Kamal
Atatürkün rəhbərliyi altında qurtuluş savaşı
aparan türk ordusu düşmənə sarsıdıcı zərbə
vuraraq 1922-ci il avqustun 30-da böyük
zəfər qazandı. Həmin gün Türkiyə tarixinə
Zəfər bayramı kimi daxil oldu. Bu zəfər türk
xalqının 1919-cu ildə başladığı istiqlal mü-
cadiləsinin hərb zirvəsi, minlərlə şəhid qanı
ilə suvarılan Vətən torpağının düşmən tap-
dağından xilası idi. Qurtuluş savaşında Azər-
baycan xalqı da qardaş Türkiyə xalqına

dəstək oldu, onunla birgə döyüşlərdə iştirak
edərək şəhidlər verdi.
    Mustafa Kamal Atatürkün qurduğu Türkiyə
Respublikası bu gün bölgənin ən qüdrətli
dövlətlərindəndir. Güclü orduya və dayanıqlı
iqtisadiyyata malik olan Türkiyə beynəlxalq
və regional münasibətlərdə söz sahibinə çev-
rilmiş, müxtəlif siyasi və iqtisadi layihələrin

reallaşmasına öz töhfəsini vermişdir. Böyük
Atatürkün yolu ilə gedən Türkiyə dövləti
beynəlxalq aləmdə Şərq və Qərb sivilizasi-
yalarının qovuşduğu nümunəvi və tolerant
ölkə kimi tanınmaqdadır. Məhz bunun nəti-
cəsidir ki, Türkiyə Respublikası Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının, NATO-nun və digər
beynəlxalq qurumların üzvü kimi səmərəli
fəaliyyət göstərir.
    Böyük tarixi kökə malik olan Azərbay-
can-Türkiyə əlaqələri hər il daha da möhkəm -
lənir. Bu əlaqələrin əsasında möhkəm dostluq,
qardaşlıq və etibarlı strateji tərəfdaşlıq mü-
nasibətləri dayanır. Sovetlər Birliyinin da-
ğılmasından sonra müstəqilliyini elan edən
Azərbaycan Respublikasını tanıyan ilk ölkə
Türkiyə Respublikası olmuşdur. Azərbay-
can-Türkiyə əlaqələrinin güclənməsi və hər-
tərəfli inkişafı ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderimizin ikinci
dəfə Azərbaycanda ali hakimiyyətə qayıdı-
şından sonra bu əlaqələr daha da dinamik
xarakter almış, münasibətlər bütün sahələri
əhatə etmişdir. Ümummilli lider Heydər
Əliyev müstəqil Azərbaycan və Türkiyə xalq-
ları arasında əlaqələrə daim üstünlük verir,
bu əlaqələri “bir millətin iki dövləti” səviy-
yəsinə qaldıraraq deyirdi: “Türkiyə və Azər-
baycan xalqlarının tarixi birliyi və sarsılmaz
dostluğu bizim ən böyük sərvətimizdir. Belə
bir möhkəm təməl üzərində qurulmuş döv-
lətlərarası münasibətlərimizdə bir-birimizə
inam və etibarımız, qarşılıqlı dəstəyimiz bö-
yük məmnunluq doğurur”.
    Bu gün ölkələrimiz regionda və beynəlxalq
aləmdə baş verən bütün hadisə və proseslərə
münasibətdə eyni mövqedən çıxış edirlər.
Azərbaycanla Türkiyənin birgə həyata ke-
çirdiyi iqtisadi layihələr hər iki dövlətin dün-
yada nüfuzunu getdikcə artırmaqdadır. Bakı-
Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft
və qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu xətti, TANAP və digər böyük layihələr
Azərbaycan və Türkiyənin dünyada söz sahibi
olmasına imkan yaradıb. Bu layihələr həm
ölkələrimizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu
artırır, həm də xalqlarımızın bir-birinə ya-
xınlaşmasına xidmət edir.
    Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq və re-
gional təşkilatlarda, o cümlədən Avropa Şu-
rasında, İslam Konfransı Təşkilatında həmrəylik
nümayiş etdirirlər. Ölkələrimiz arasında sosi-
al-iqtisadi və mədəni sahələrdəki münasibətlər
ən yüksək səviyyədədir. Türk iş adamlarının
Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycan iş
adamlarının isə Türkiyə iqtisadiyyatına qoy-
duqları sərmayənin həcmi ildən-ilə artmaqdadır.

Qardaş Türkiyə ölkəmizin Ermənistan-Azər-
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki əda-
lətli mövqeyini müdafiə edir, Azərbaycan da
öz növbəsində Türkiyənin üzləşdiyi problem-
lərin həllində dəstəyini əsirgəmir.
    Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin inkişa-
fında ölkələrimizin yüksək səviyyəli rəsmi-
lərinin qarşılıqlı səfərləri mühüm əhəmiyyət

kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev bu il yanvarın
15-də Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli
Strateji Əməkdaşlıq Şurasının dördüncü ic-
lasında, martın 17-də Qarsda Trans-Anadolu
qaz boru kəmərinin təməlqoyma mərasimində
və aprelin 24-də Çanaqqala zəfərinin 100
illiyi mərasimində iştirak etmək üçün Türkiyə
Respublikasına, Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə iyunun
12-də birinci Avropa Oyunlarının rəsmi açılış
mərasimində iştirak etmək üçün Azərbaycana
səfər etmişlər. Bu səfərlər ölkələrimiz arasında
strateji tərəfdaşlığa əsaslanan dostluq və qar-
daşlıq münasibətlərinin siyasi, iqtisadi, ener-
getika, nəqliyyat və digər sahələrdə uğurla
inkişafı, əlaqələrin bütün sahələrdə daha da
genişləndirilməsi baxımından mühüm əhə-
miyyət kəsb etmişdir. 
    Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin in-
kişafında Naxçıvan Muxtar Respublikasının
yeri və rolu danılmazdır. Naxçıvanla Türkiyə
Respublikası arasındakı əlaqələrin əsası ümum-
milli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri işlədiyi
dövrdə qoyulmuşdur. Ulu öndərin Ali Məclisin
Sədri kimi 1992-ci il martın 24-də Türkiyəyə
ilk rəsmi səfəri zamanı “Azərbaycana bağlı
Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə
Respublikası arasında əməkdaşlıq protokolu”
imzalanmışdır. Bu səfərin nəticələri muxtar
respublika üçün uğurlu olmuş, Türkiyə hö-
kuməti Ermənistanın Naxçıvana təcavüzünə
qarşı çıxaraq beynəlxalq Qars müqaviləsinə
əsasən Türkiyə Respublikasının Naxçıvanın
muxtariyyətinin qarantı olması barədə bəyanat
vermişdir. Bundan başqa, 1992-ci ilin 28 ma-
yında Sədərək-Dilucu körpüsü istifadəyə ve-
rilmiş, İqdır-Naxçıvan yüksəkgərginlikli elek-
trik xətti çəkilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 2010-cu ilin
26-29 aprel tarixlərində Türkiyə Respublikasına
rəsmi səfəri Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası ara-
sındakı münasibətlərin inkişafı baxımından
xüsusi əhəmiyyətə malik olmuşdur. Səfər çər-
çivəsində Ali Məclisin Sədri Türkiyə Res-
publikasının Prezidenti, Baş naziri, xarici işlər
naziri və Türk Silahlı Qüvvələrinin Baş Qə-
rargah rəisi ilə görüşlər keçirmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Azərbaycanla
Türkiyənin əlaqələrinin sarsılmaz olduğunu
bildirərək demişdir: “İndi dünya birliyində
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini bir-birindən
ayırmaq qeyri-mümkündür. Artıq beynəlxalq

təşkilatlarda da bilirlər ki, Türkiyənin mə-
nafeyi olan məsələdə Azərbaycanın, Azər-
baycanın mənafeyi olan məsələdə isə Tür-
kiyənin səsi vardır. Türkiyə ilə Azərbaycan
dünyada yeganə ölkələrdirlər ki, onları iq-
tisadi və siyasi maraqlardan daha çox
soykök, milli və ortaq dəyərlər birləşdirir”.
    Türkiyə Cümhuriyyəti Mustafa Kamal
Atatürkün “Türk qapısı” adlandırdığı Nax-
çıvana daim diqqətlə yanaşıb. 2008-ci ildə
Türkiyə Baş nazirinin Naxçıvana səfər etməsi,
2009-cu ildə Türkiyə Prezidentinin Türkdilli
Ölkələrin Dövlət Başçılarının IX Zirvə Top-
lantısında iştirak üçün Naxçıvana gəlməsi,
2012-ci ildə Türkiyə Respublikası xarici işlər
nazirinin Naxçıvanda keçirilən Azərbaycan,
Türkiyə və İranın xarici işlər nazirlərinin
üçtərəfli görüşündə iştirak etməsi qardaş
ölkə nin Azərbaycanın bu qədim diyarına
verdiyi önəmin əyani ifadəsidir. 
    Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respub-
likası ilə Türkiyə arasındakı əlaqələr bir çox
istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdirilir. Xü-
susilə iqtisadi-ticarət, təhsil, səhiyyə, mədə-
niyyət və digər sahələrdə əlaqələrin inkişafı
məmnunluq doğurur. Bu əlaqələrin tərkib
hissəsi kimi ordu quruculuğu sahəsindəki
əməkdaşlıq da ilbəil genişləndirilir. Belə ki,
ötən il Türkiyə Cümhuriyyətinin milli müdafiə
naziri Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan
müdafiə nazirlərinin üçtərəfli görüşündə iştirak
etmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasına
səfərə gəlmişdir. Həmçinin bu il mayın 12-
15-də Azərbaycan-Türkiyə silahlı qüvvələrinin
birgə taktiki təlimlərinin bir mərhələsinin
Naxçıvanda keçirilməsi də bu sahədə həyata
keçirilən tədbirlərin davamıdır.
    Azərbaycan və Türkiyə arasındakı müna-
sibətlər öz kökünü xalqlarımızın qədim tari-
xindən götürür. Odur ki, əlaqələrimiz getdikcə
inkişaf edir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi:
“Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri dünyada na-
dir əlaqələrdir. Bizi tarix, etnik köklər, ortaq
mədəniyyət, eyni zamanda, siyasi-iqtisadi
maraqlarımız birləşdirir. Bizim bugünkü
birliyimiz, müttəfiqliyimiz dərin tarixi köklər
üzərində qurulubdur. Təsadüfi deyildir ki,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan etdikdə
bizim müstəqilliyimizi ilk tanıyan qardaş
Türkiyə olmuşdur. O gündən bu günə qədər
bizim birliyimiz, dostluğumuz, qardaşlığımız
davam edir və imkan verir ki, xalqlarımız
da bir-birinə qovuşsun, imkan verir ki, biz
birlikdə xalqlarımız, dövlətlərimiz üçün
vacib olan məsələləri həll edək”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Boş iş yeri təqdim edən müəssisələrin nüma-
yəndələrinin də iştirak etdiyi, beləliklə,  işaxtaran
vətəndaşla onların birbaşa əlaqəsinin təmin
olunduğu Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mər-
kəzində keçirilən yarmarkadan əvvəl şəhər Məş-
ğulluq Mərkəzinin direktoru Əli Məmmədov,
Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri
İsmayıl Gülməmmədov tədbirin əhəmiyyəti barədə
danışdılar.
 Bildirildi ki, şəhərdə fəaliyyət göstərən dövlət

təşkilatları və özəl müəssisələrdəki vakant iş yerlərinin
qeydiyyatı aparılıb, yarmarkaya 55 təşkilatdan 482
boş iş yeri çıxarılıb. Çıxış edənlər muxtar respubli-
kamızda, eləcə də Naxçıvan şəhərində əhalinin məş-
ğulluğunun təmin olunması istiqamətində görülən
işlərdən də söz açaraq bu işlərin əhalinin sosial du-
rumunun yaxşılaşmasında mühüm rol oynadığını
qeyd etdilər, işaxtaran vətəndaşların işlə təmin edil-
məsində əmək yarmarkalarının əhəmiyyətindən

danışdılar.
   İşaxtaran vətəndaş Turac Hacızadə çıxışı zamanı

qeyd etdi ki, yeni iş yerlərinin yaradılması və əmək
yarmarkaları vasitəsilə işaxtaranlara təqdim olunması
əhali tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Əmək yarmarka-
larının təşkilində əməyi olanlara minnətdarlığını
bildirən Turac Hacızadə dedi ki, hər kəs burada öz ix-
tisasına və bacarığına uyğun iş yeri axtara və göndəriş
ala bilər.
   Naxçıvan Şəhər Məşğulluq Mərkəzinin direktoru

Əli Məmmədovla  yarmarkanın gedişində həmsöhbət
olduq. Müsahibimiz bildirdi ki,  yarmarkaya müraciət
edənlərdə aktivlik yüksək səviyyədədir, vətəndaşlar
gəlib boş iş yerləri, həmin müəssisədə iş şəraiti, əmək-
haqqı ilə maraqlanır, uyğun bir iş tapdıqda isə qey-
diyyatdan keçib göndəriş alırlar.
    Öz ixtisasına uyğun işə göndəriş alan Hafiz Bay-
ramovdan təəssüratlarını soruşduq. Dedi ki, hələlik,
bu iş onu qane edir. “İşin pisi, yaxşısı yoxdur, əsas
odur ki, o işi ürəklə görəsən”, – deyən müsahibim
yeni iş yerinə göndəriş almasının onu çox sevindirdiyini
qeyd etdi. Dedi ki, o, kollektivdə işləyəcək, iş təcrübəsi
əldə edəcək və öz qabiliyyətinə görə karyera qurmaq
imkanı olacaq.
    Yarmarka zamanı əmək bazarının tələblərinə uyğun
peşələrə yiyələnmək məqsədilə peşə hazırlığı kurslarına
cəlb olunmaq, habelə müvəqqəti xarakterli işlərdə ça-
lışmaq istəyənlərin qeydiyyatı da aparıldı. Tədbirdə,
ümumilikdə, 58 nəfərə işə göndəriş verildi, 2 nəfər
peşə hazırlığı kursuna göndərildi. 

- Səbuhi HÜSEYNOV

    Bu il iyun ayının 30-da Naxçıvan şəhərində “Cənubi Qafqazda hüquq
və məhkəmə islahatlarının dəstəklənməsi” proqramı çərçivəsində Alma-
niyanın Baden-Vürttemberq Yuxarı İnzibati Məhkəməsi sədrinin, həmin
məhkəmənin tərkib sədrinin, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Ali

Məhkəməsi hakiminin iştirakı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış, şəhər və rayon məhkəmələrinin ha-
kimləri üçün “Azərbaycan inzibati prosesinin aktual problemləri (Naxçıvan
Muxtar Respublikasında hüquqtətbiqetmə təcrübəsi nəzərə alınmaqla)”
mövzusunda keçirilmiş birgünlük seminar muxtar respublika məhkəmə-
lərinin hakimləri tərəfindən milli qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsinin
daha dərindən öyrənilməsi ilə yanaşı, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin
aparılması baxımından da mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinə ünvanlanmış təşəkkür
məktubunda sözügedən seminarın təşkili, ədliyyə sistemində inkişafın
əldə olunması, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən hakimlərin
peşəkarlıq səviyyəsi qonaqlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, bütün
bu nailiyyətlərin gərgin əməyin sayəsində əldə olunması xüsusi olaraq
vurğulanmışdır. Məktubda Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə yaxından
tanış olmaq, onun gözəl mənzərələrindən və mehriban insanlarından xoş
təəssüratlar almaq imkanı üçün yaradılmış şəraitə və göstərilmiş köməyə
görə dərin təşəkkür bildirilmişdir.
    Naxçıvandakı görüşün hər zaman xoş xatirələrlə xatırlanacağı qeyd
edilən məktubda belə tədbirlərin gələcəkdə də davam etdirilməsinin əhə-
miyyəti vurğulanmış, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ədalət mühaki-
məsinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məhkəməsinin mətbuat xidməti
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    Şahbuz rayonundakı Ağbulaq İstirahət Mərkəzində təşkil edilən
“Yay məktəbi” gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili baxımından
mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik
Fondunun təşkilatçılığı ilə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Gənclər
Fondu, Gənc lər və İdman Nazirliyi
və Yeni Azərbaycan Partiyası Nax-
çıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev adına Gənclər
Birliyi tərəfindən reallaşan növbəti “Yay məktəbi”nin ilk günündə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər
Fondunun icraçı direktoru Məmməd Babayev və Gənclər və İdman
Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsinin müdiri Nicat Babayev çıxış
edərək muxtar respublikamızda uğurla həyata keçirilən dövlət gənclər
siyasəti, bu sahədə görülən ardıcıl tədbirlər barədə danışıb, gənclərə
xoş və mənalı istirahət arzulayıblar. 
    Gənclər isə onlar üçün yaradılan şəraitə, göstərilən diqqət və
qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. 
    Qeyd edək ki, “Yay məktəbi”ndə gənclər əvvəlcədən müəyyən-
ləşdirilmiş günün nizam qaydasına uyğun olaraq hərəkət edəcəklər.
Burada müxtəlif idman oyunları, müsabiqələr, intellektual yarışlar,
diskussiya və seminarlar təşkil olunacaq, Azərbaycan filmləri nümayiş
etdiriləcəkdir. 
    Qeyd edək ki, bir həftə davam edəcək düşərgədə Naxçıvan Dövlət
Texniki Kolleci və Naxçıvan Musiqi Kollecində təhsil alan 50 gənc
iştirak edir. 

 Şahbuz Rayon Prokurorlu-
ğunun təşkilatçılığı ilə Kükü
kəndində torpaq üzərində mül-
kiyyət hüququ  qaydalarına həsr
olunmuş tədbir keçirilmişdir. 

     Tədbirdə Kükü kənd inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəliyin işçiləri,
ziyalılar və ictimaiyyət nümayəndələri
iştirak etmişlər. Tədbiri kənd inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndənin müa-
vini Nizami Bağırov açmış, rayon pro-
kuroru, ədliyyə müşaviri Ramiz Nov-
ruzov torpaq üzərində mülkiyyət hü-
ququ qaydaları haqqında danışmışdır. 
    Qeyd olunmuşdur ki, respublika-
mızda torpaq islahatının aparılmasının
hüquqi əsasları və qaydaları 16 iyul
1996-cı il tarixdə qəbul olunmuş
“Torpaq islahatı haqqında” Azərbay-
can Respublikası Qanunu ilə müəyyən
edilmişdir. Qanun islahatların məqsəd
və vəzifələrini müəyyən edərək gös-
tərir ki, torpaq islahatının məqsədi
iqtisadi azadlıq və sosial ədalət prin-
sipləri əsasında torpaq üzərində yeni
mülkiyyət münasibətlərini yaratmaq,
bazar iqtisadiyyatını və sahibkarlıq
təşəbbüsünü inkişaf etdirmək, ölkənin
iqtisadi müstəqilliyinə, o cümlədən
ərzaq təminatına nail olmaq və nəticə
etibarilə xalqımızın maddi rifahını
yüksəltməkdən ibarətdir. 
    Vurğulanmışdır ki, xüsusi mül-
kiyyətdə olan torpaqlara dövlət və
bələdiyyə torpaqlarının özəlləşdiril-
məsi, torpaqların alqı-satqısı, vərə-
səliyə keçməsi, bağışlanması, dəyiş-
dirilməsi və torpaqla bağlı digər əqd-
lərin bağlanması, habelə torpaqların
hüquqi şəxslərin nizamnamə (pay)
fonduna verilməsi əsasında üzərində
fiziki və hüquqi şəxslərin xüsusi mül-
kiyyət hüququ yaranmış torpaq sa-
hələri aiddir. Torpaq üzərində mül-
kiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına

alınması haqqında çıxarış vətəndaş-
ların ərizələri və həmin torpaqlardan
istifadənin qanuniliyini təsdiq edən
sənədlər əsasında daşınmaz əmlakın
dövlət reyestrini aparan dövlət orqanı

tərəfindən verilir.
    Bildirilmişdir ki, torpaq sahələrində
qanunsuz tikinti aparılması qanun-
vericiliklə qadağan olunur. İnzibati
Xətalar Məcəlləsinə əsasən, qanun-
vericiliklə müəyyən olunmuş qaydada
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının
razılığı alınmadan binaların və qur-
ğuların tikilməsinə görə fiziki şəxslər
üç yüz manatdan altı yüz manatadək
miqdarda, vəzifəli şəxslər min beş
yüz manatdan üç min manatadək
miqdarda, hüquqi şəxslər on beş min
manatdan otuz min manatadək miq-
darda cərimə edilirlər. 
    Ramiz Novruzov tədbir iştirakçı-
larının diqqətinə çatdırmışdır ki, tor-
paq sahəsinin ərazi sərhədləri müvafiq
orqan tərəfindən mülkiyyətçiyə ve-
rilmiş sənədlər əsasında təyin edilir.
Əgər qanunla ayrı qayda müəyyən-
ləşdirilməyibsə, torpaq sahəsinə mül-
kiyyət hüququ həmin sahənin sər-
hədləri daxilində yerləşən səth (torpaq)
qatına və qapalı sututarlara, meşələrə
və bitkilərə də şamil edilir. Başqa
məqsədlər üçün istifadəsinə yol ve-
rilməyən və ya məhdudiyyət qoyulan
kənd təsərrüfatı təyinatlı və digər tə-
yinatlı torpaq sahələri qanunla müəy-
yənləşdirilir. Dövlət və ya bələdiyyə
mülkiyyətində olan torpaq sahəsindən
istifadə hüququ fiziki və hüquqi şəxs-
lərə torpaq sahələrini bu cür istifadəyə
verməyə vəkil edilmiş dövlət orqa-
nının və ya yerli özünüidarə orqanının
qərarına əsasən qanunla müəyyən-
ləşdirilmiş qaydada verilir.
    Sonda tədbir iştirakçılarını maraq-
landıran suallar cavablandırılmışdır.

    Sifariş əsasında Türkiyə istehsalı
olan 10 min ədəd sayğac gətirilib.
Sayğacların kənar müdaxilələrdən
mühafizəsi üçün qutular alınıb. Say-
ğacların hər biri Naxçıvan Muxtar
Respublikası Standartlaşdırma, Met-
rologiya və Patent üzrə Dövlət Ko-
mitəsində qeydiyyatdan keçirilir.  
    Sayğacların quraşdırılmasına cəlb
ediləcək işçilər üçün “Naxçıvanqaz”
İstehsalat Birliyində hazırlıq kursları
təşkil olunub. 
    “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyin-
dən aldığımız məlumata görə, 27 av-
qust tarixə Naxçıvan şəhərinin müxtəlif
ünvanlarında – yeni tikilmiş binalarda
və fərdi evlərdə, Xətai məhəlləsində
və Şəhriyar küçəsində, Əliabad qə-
səbəsində, Hacıniyyət, Qaracuq, Tum-
bul kəndlərində, 11, 35, 36, 58, 59-cu
məhəllələrdə 2787 ədəd sayğac
quraşdırılıb.  
    Bu sayğacların üstün cəhətləri ilə
bağlı sualımız “Naxçıvanqaz” İsteh-
salat Birliyinin mütəxəssisləri tərə-

findən cavablandırıldı. Bildirildi ki,
sayğac quraşdırılarkən onun üzərinə
30 kub qaz avans kimi yüklənmiş
olacaq. Abunəçilər təlimat kitabçası
və üzərində istifadəetmə qaydaları
göstərilən kartla təmin edilirlər. Şən-
bə, bazar və bayram günlərində mü-
təmadi, digər günlərdə isə axşam
saat 1700-dən səhər saat 1000-dək
sayğacların bağlanmasına məhdu-
diyyət qoyulub. Yeni texnoloji ava-
danlığın üstün cəhətlərindən biri on-
dadır ki, hər hansı fövqəladə vəziy-
yətdə  və ya digər səbəblər üzündən
sayğacda problem yaranarsa, sayğac
avtomatik olaraq kilidlənir, qaz ve-
rilişinə məhdudiyyət qoyulur. Birliyə
kifayət sayda əl terminalı alınıb. Əl
terminalı ilə sayğacın dayanma sə-
bəbləri müəyyən edilir, problemin
mənbəyi aşkarlanır. 
    Yeni sayğacların əvvəlki sayğac-
lardan fərqi ondadır ki, üzərində həm
mexaniki, həm də elektron göstəricilər
var.  

    Onu da bildirdilər ki, “Naxçıvan-
qaz” İstehsalat Birliyində kartı say-
ğaca tanıtma aparılır, müqavilə bağ-
lanaraq abunəçiyə verilir. Bir kart
bir sayğac üçündür. Karta yüklənmiş
vəsaiti sayğaca yükləmək üçün kartın
ön hissəsi, yəni ox işarəsi olan üzü
sayğaca tərəf tutulur. “ABUNƏ
İSMARICI” göründüyündə kart say-
ğacdan çəkilməlidir. Kart əyilməməli,
əzilməməli, maqnit sahəsindən uzaq
saxlanılmalı və oddan qorunmalıdır.
Buna əməl olunmazsa, vəsait sayğaca
yüklənməyəcək. Məlumat üçün onu
da bildirək ki, bu sistemin tətbiq
olunmasına başlanarkən “Naxçıvan-
poçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy-
yəti tərəfindən bir ödəmə məntəqəsi
yaradılmışdısa, hazır da abunəçilər
13 məntəqənin xidmətindən istifadə
edə bilərlər. 
    Oxucuların diqqətinə onu da çat-
dırırıq ki, istehlakçının təqsiri üzündən
kart yararsız hala düşərsə və ya itiri-
lərsə, yeni kart almaq üçün 20 manat
cərimə ödənilməlidir.  Kartın üzərində
bu barədə ətraflı məlumat verilib.
    Smartkarttipli qaz sayğaclarının
quraşdırılması davam etdirilir.

    Xəbər verdiyimiz kimi, cari ilin iyul ayının əvvəllərindən əhali qrupu
üzrə təbii qaz istehlakçılarının mavi yanacaqdan müasir standartlara cavab
verən texnologiyalardan istifadəsi məqsədilə Naxçıvan şəhərində ön ödənişli
smartkarttipli qaz sayğaclarının quraşdırılmasına başlanılıb.

 Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Meliorasiya və Su Tə-
sərrüfatı Komitəsindən qəzetimizə
verilən məlumata görə, son illər
muxtar respublikamızda həyata
keçirilən kompleks quruculuq
tədbirləri bütün sahələrdə olduğu
kimi, torpağın əkilib-becərilmə-
sində və məhsuldarlığın artırıl-
masında mühüm rol oynayan
meliorasiya-irriqasiya tədbirlə-
rinin həyata keçirilməsinə də əl-
verişli şərait yaradıb.

     Mövcud sututarlarda təmir-bərpa
işləri aparılıb, suvarma suyunun itkisiz
olaraq  əkin sahələrinə çatdırılmasında
mühüm rol oynayan arx və kanallar
bərpa edilib. Öz axarı ilə suvarılması
mümkün olmayan torpaq sahələrinə
boru xətləri çəkilib, nasos stansiyaları
qurulub, subartezian quyuları qazılıb

istifadəyə verilib. Ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin 2006-cı ilin dekabr
ayında muxtar respublikamıza səfəri
zamanı yüz milyon kubmetr sututumu
olan Heydər Əliyev Su Anbarı istifa-
dəyə verilib. Su anbarından 24,2 ki-
lometr sağ sahil və 30,35 kilometr
uzunluğu olan sol sahil kanalları çə-
kilib. Ümumilikdə, 16 min 830 hektar
torpaq sahəsinin suvarılmasına imkan
yaranıb, o cümlədən 6 min 919 hektar
əkilməyən torpaq sahələri əkin döv-
riyyəsinə qatılıb. Həmçinin son illər
150 milyon kubmetr tutumu olan Ar-
paçay və 7 milyon 190 min kubmetr
tutumu olan Uzunoba Su anbarları
təmir olunaraq istifadəyə verilib. 
     Cari ildə də bu istiqamətdə işlər

uğurla davam etdirilib. Kəngərli ra-
yonunun suvarma sistemlərinin tək-
milləşdirilməsi məqsədilə hazırlanmış
layihəyə uyğun olaraq, Uzunoba Su
Anbarından Kəngərli rayonunun əra-
zisinə su xətti çəkilib, ikipilləli nasos
stansiyası tikilib, bu, 5 min 800 hektar
torpaq sahəsinin əkin dövriyyəsinə
qatılmasına şərait yaradıb. Bunun 3
min 300 hektarı öz axımı, 2 min 500
hektarı isə nasos stansiyası vasitəsilə
suvarılır. Hazırda muxtar respubli-
kamızda əkin sahələrinin suvarılması
Araz Su Anbarı istisna olmaqla, tu-
tumu 303 milyon 520 min  kubmetr
olan irili-xırdalı 30-a qədər su anbarı,
776 subartezian quyusu, 106 nasos
stansiyası, 1200 kilometr uzunluğu

olan arx və kanallar vasitəsilə həyata
keçirilir. Külli miqdarda dövlət vəsaiti
xərclənərək ərsəyə gətirilən suvarma
sistemlərindən, sututarlarda toplanan
sudan səmərəli istifadə mühüm əhə-
miyyətli sahə kimi diqqət mərkəzində
saxlanılır. Əkin sahələrində mütərəqqi
metod olan şırım üsulundan istifadə
etməklə bol məhsul yetişdirilir, su-
varma suyundan səmərəli istifadə
olunmaqla torpağın şoranlaşmasının
qarşısı alınır.  
    Komitədən onu da bildirdilər ki,
həyata keçirilən meliorasiya-irriqa-
siya tədbirləri öz bəhrəsini verib,
cari ilin qızmar yay aylarında əkin
sahələrinin suvarma suyuna olan tə-
ləbatı vaxtında ödənilib, təkrar su-

varma nəzərə alınmaqla, ümumilik-
də, 126  min 738 hektar əkin sahəsi
suvarılıb. Payız əkini sahələrinin
suvarma suyuna olan tələbatının
vaxtında ödənilməsi üçün tədbirlər
həyata keçirilir, nasos stansiyalarında,
subartezian quyularında təmir işləri
aparılır, arx və kanallar lildən tə-
mizlənir, su anbarlarında toplanan
sudan səmərəli istifadə olunur. Hazır -
da Araz Su Anbarı istisna olmaqla,
su anbarlarında 114 milyon 500 min
kubmetr su vardır. Bu da ötən ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 24
milyon kubmetr çoxdur. Həyata ke-
çirilən tədbirlər onu deməyə əsas
verir ki, payızlıq əkinlərin suvarıl-
ması vaxtında həyata keçiriləcək,
suvarma suyu ilə bağlı heç bir prob-
lem olmayacaq.

- Kərəm HƏSƏNOV

Lisenziyalaşdırma iqtisadi
fəaliyyətin dövlət tərəfindən
tənzimlənməsinin vacib isti-
qamətidir. Lisenziyalaşdırma
dövlət hakimiyyəti orqanla-
rının icazə siyasətinin üsulu
kimi təsərrüfat fəaliyyətinin
ayrı-ayrı növlərinin yalnız
xüsusi icazə (lisenziya) əsa-
sında gerçəkləşdirilməsi üzrə
norma müəyyənləşdirir.

  
    Lisenziyalaşdırma vətəndaşların
hüquqları, qanuni maraqları, mə-
nəviyyatı və sağlamlıqlarının mü-
dafiəsinin, ölkənin müdafiəsi və
dövlət təhlükəsizliyinin təmin olun-
masına istiqamətlənmiş dövlət nə-
zarəti növüdür. O, lisenziyaların
verilməsi, dayandırılması və ləğv
edilməsi, lisenziyaverən orqanların
lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növ-
lərinin gerçəkləşdirilməsi zamanı
lisenziya alanlar (lisenziatlar) tərə-
findən uyğun lisenziya tələbləri və
şərtlərinə riayət olunmasına nəza-
rətlə bağlı tədbirlərin həyata keçi-
rilməsini nəzərdə tutur. 
    Azərbaycanda lisenziyalaşdır-
manın hüquqi əsasını Azərbaycan
Respublikası Mülki Məcəlləsi,
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin fərmanları və başqa hü-
quqi-normativ aktlar təşkil edir. 
    “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi
razılıq verilməsi qaydalarının tək-
milləşdirilməsi haqqında” Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin
2 sentyabr 2002-ci il tarixli Fərmanı
ilə ölkədə mövcud olan lisenziya-
laşdırma sistemi təkmilləşdirilib.
Lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növ-
lərinin sayı azaldılıb, sahibkarların
lisenziya almaq mexanizmi xeyli
sadələşdirilib, lisenziyaların müddəti
uzadılıb.

    Bu fərmanla “Azərbaycan Res-
publikasında ayrı-ayrı fəaliyyət
növlərinə xüsusi icazə (lisenziya)
verilməsi qaydaları” və xüsusi icazə
(lisenziya) almalı olan fəaliyyət
növlərinin siyahısı, eləcə də bu
fəaliyyət növlərinə lisenziyaverən
orqanlar təsdiqlənib. Bu fərman li-
senziyalaşdırma sahəsində əsas hü-
quqi-normativ aktdır və ayrı-ayrı
fəaliyyət növlərinin lisenziyalaş-
dırılması, şəxsiyyət, cəmiyyət və
dövlətin həyati əhəmiyyətli ma-
raqlarının təmin edilməsi sahəsində
vahid dövlət siyasətinin həyata ke-
çirilməsi məqsədilə verilib. Fər-
manda lisenziyanın mahiyyəti, onun
məzmununa olan tələblər, lisenzi-
yalaşdırılmalı olan fəaliyyət növləri,
lisenziyalaşdırmanı həyata keçirməli
olan subyektlər, lisenziyaların ləğv
edilməsi və dayandırılması qaydası
müəyyənləşdirilir. 
    Sahibkarların fəaliyyətinin dövlət
tərəfindən müdafiə olunması, milli
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi,
yerli istehsalçıların mənafeyinin
xarici təsirlərdən qorunması və
digər bu kimi funksiyaların yerinə
yetirilməsi məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da bəzi
fəaliyyət növlərinin lisenziyalaş-
dırılması təmin edilməkdədir. Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin
17 sentyabr 2010-cu il tarixli Fər-
manına müvafiq olaraq, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 12 ok tyabr 2010-cu il ta-
rixli Qərarına əsasən, “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında bəzi fəa-
liyyət növlərinə xüsusi razılıq (li-
senziya) verən icra hakimiyyəti or-
qanlarının siyahısı” təsdiqlənib.
    Muxtar respublikada hazırda
40 fəaliyyət növü üzrə sahibkarlıq
fəaliyyətinə başlamaq üçün xüsusi

razılıq, yəni lisenziya alınmalıdır.
Lisenziyası olmayan fiziki və ya
hüquqi şəxsin həmin sahədə sa-
hibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ol-
ması qanunla qadağan edilir.  Qa-
nunvericiliyə əsasən, xüsusi razılıq
o sahələrə görə alınır ki, orada sa-
hibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ol-
maq xüsusi bilik və bacarıq tələb
edir. 
    Bu meyarı əsas götürməklə hö-
kumət bir çox sahələrə görə lisen-
ziya alınmasını vacib sayır. Həmin
məqsədlər üçün lisenziyalaşdırma
ölkədə sahibkarlığın inkişafı sahə-
sində dövlət siyasətinin həyata ke-
çirilməsində mühüm rol oynayır. 
    Qanunvericiliyə edilmiş əlavə
və dəyişikliklər nəzərə alınmaqla
2015-ci ilin 7 ayı ərzində muxtar
respublikada “Alkoqollu içkilərin
idxalı fəaliyyəti”, “Etil (yeyinti)
spirtinin idxalı fəaliyyəti”, “Səməni
pivəsinin idxalı fəaliyyəti”, “Turizm
fəaliyyəti”, “Mehmanxana və meh-
manxanatipli obyektlərin fəaliyyə-
ti”, “Əczaçılıq fəaliyyəti”, “Tibb
fəaliyyəti”, “Tütün məmulatlarının
satışı”, “Şəhərlərarası (rayonlararası)
sərnişindaşımaları”, “Ölkədaxili
yükdaşımaları”, “Qiymətli metal-
ların və qiymətli daşların dövriy-
yəsi” və digər sahələr olmaqla,
ümumilikdə, 272 ədəd xüsusi razılıq
(lisenziya) verilib. 
    Ölkədə mövcud olan lisenziya-
laşdırma sisteminin köklü surətdə
dəyişdirilərək yeni lisenziyalaşdırma
sisteminin tətbiq edilməsi azad rə-
qabətin inkişafını, istehsal olunan
məhsulun, göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin yüksəlməsi prosesini
daha da sürətləndirib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
İqtisadiyyat və Sənaye 

Nazirliyinin mətbuat xidməti
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    Ölkə başçısının idman sahəsində
apardığı uğurlu siyasət nəticəsində
bu gün  Azərbaycan dünyada idman
ölkəsi kimi tanınır. Naxçıvanda id-
man infrastrukturunun gündən-günə
yenilənməsi, yeni idman obyektlə-
rinin istifadəyə verilməsi idmançı-
larımızın beynəlxalq arenalarda
uğurlu çıxışına zəmin yaradıb. Belə
idman obyektlərindən biri də Nax-
çıvan şəhərində yaradılmış Üzgü-
çülük Mərkəzidir. Müasir dövrü-
müzdə üzgüçülük dünya arenala-
rında ən geniş yayılmış idman nö-
vüdür. Səbəbi isə çox sadədir: bu
növ ideal bədən və əzələ quruluşuna
sahib olmağımız üçün xüsusi əhə-
miyyətə malikdir. 
    Üzgüçülük Mərkəzində bu id-
man növünün sirlərini öyrənmək
üçün hərtərəfli şərait yaradılıb.
İlham Əliyev adına Olimpiya-İd-
man Kompleksinin direktoru Ramin
Talıbovla söhbətimiz, ilk olaraq,
bu idman növünün faydaları barədə
oldu: “Üzgüçülüyün insan orqa-
nizminə müsbət təsir göstərməsi
üçün mütəmadi olaraq, xüsusilə
də yay aylarında bu idmanla məşğul
olmaq lazımdır. Bu idman növü
eyni zamanda insanlarda qavrama
qabiliyyətini inkişaf etdirir. Üzgü-
çülüklə məşğul olarkən əməl edil-
məli olan əsas qaydalardan biri də
kifayət qədər maye qəbul etməkdir.
Bu yolla insan itirdiyi enerjini tez
zamanda bərpa edə bilər. Üzmək
təzyiq və ürək problemi olan xəs-
tələrə də müsbət təsir edir. Üz-
məkdən əvvəl və sonra edilən hə-
rəkətlər isə əzələləri gücləndirir.
Bununla yanaşı, üzgüçülük həm
də beyin üçün faydalıdır. Bu qə-
naətə gəlmək üçün mütəxəssislər
uzunmüddətli təcrübə işləri apa-
rıblar. Üzgüçülük beyində qanın
yaxşı işləməsinə səbəb olur. Bə-
dəndəki adrenalinin miqdarını yük-
səldir ki, bu da damarları rahat-
laşdırır. Odur ki, hər bir insanın
bu idman növü ilə məşğul olması
məsləhətdir. İlham Əliyev adına
Olimpiya İdman Kompleksinin
Üzgüçülük Mərkəzinin qapıları
daim üzgüçülük həvəskarlarına və

bu sahənin idmançılarına açıqdır”.
    “Ancaq üzgüçülüyün yuxarıda
sadaladığımız faydaları ilə yanaşı,
bəzi mənfi tərəfləri də var”, – deyən
Ramin Talıbov bu idman növünün
xüsusi diqqət tələb etdiyini vurğu-
ladı: “Bəzi hallarda insanların diq-
qətsizliyi nəticəsində üzdükdən son-
ra onlarda spazma yarana bilir. Bu
kimi təhlükələrdən uzaq olmaq üçün
üzdükdən sonra saçları yaxşı quru-
lamaq, bədəni soyuqdan qorumaq
lazımdır”.
    Kompleksin direktoru bildirdi
ki, yay mövsümündə bura müraciət
edənlərin sayı daha çox olur. “Məq-
sədimiz üzgüçülüklə məşğul ol-
mağa gələn insanların rahatlığını
təmin etməkdir. Yay aylarından
başlayaraq bu idman növünə olan
maraq da xeyli artıb”, – deyən
Ramin Talıbov Üzgüçülük Mər-
kəzində fəaliyyət göstərən qruplar
haqda da məlumat verdi. O vur-
ğuladı ki, hazırda Üzgüçülük Mər-
kəzində iki qrup fəaliyyət göstərir.
Həftənin 3 günü qadınlar qrupu,
digər günlərdə isə kişilər qrupu
mərkəzin xidmətlərindən yararla-
nırlar. Bununla yanaşı, 3 müəllim
bura gələn insanlara üzməyi öy-
rədir: bunların ikisi kişi, biri qa-
dındır. Üzgüçülük Mərkəzində
Gənclər və İdman Nazirliyinin
tədbirlər planına əsasən, mütəmadi
olaraq uşaq, yeniyetmə və gənclər
arasında yarışlar təşkil edilir. Ke-
çirilən hər yarışda iştirakçıların
sayının artması bu növə marağın
yüksək olduğundan xəbər verir. 
    Bəs Üzgüçülük Mərkəzinə ma-
rağın artmasının səbəbi nədir?
Ramin Talıbovun dediklərindən:
“Kompleks müasir standartlara ca-
vab verir və burda yaradılan şərait
insanların tam tələbatını ödəyir.
Gün ərzində mərkəzin hovuzunda
10 ton su 3 filtr vasitəsilə yenilənir
və hovuz daim təmiz olur. Həmçinin
idmançıların və digər insanların hə-
yati təhlükə ilə üz-üzə qalmaması
üçün xilasedicilər də var. Onlar hər
zaman burda olur və daim hovuzda
olanları diqqətdə saxlayırlar”.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

    Cəmiyyətin sağlam şəkildə formalaşması vacib olduğu
kimi, idmanın kütləvi hal alması, istedadlı idmançıların üzə
çıxması və onların uğur qazanması üçün müəyyən edilmiş
standartlara cavab verən idman obyektlərinin olması da
vacibdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu sahənin
inkişafı və geniş yayılması, cəmiyyətin sağlam ruhda forma-
laşması üçün idman kompleksləri, zalları, obyektləri istifadəyə
verilib. Bu da idmançılarımızın əldə etdikləri qələbələrdə mü-
hüm amillərdən biridir. 

     Qubadlı rayonu Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən 1993-cü il av-
qustun 31-də işğal olundu. Qubadlının
işğalı Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsi, “dənizdən-dənizə bö-
yük Ermənistan” yaradılması barədə
daşnak ideoloqlarının çoxillik sərsəm
ideyalarının tərkib hissəsi idi. Tarixən
həm çar Rusiyasının, həm də sovet
rejiminin çökməsi zamanı Dağlıq
Qarabağ məsələsi dəfələrlə qaldırıl-
mış, Azərbaycan torpaqlarına, o cüm-
lədən Qubadlıya erməni işğalçıları
hücum etmiş, kəndlər yandırılmış,
talan edilmiş, dinc əhaliyə divan
tutulmuşdur.
    Qubadlı, əslində, erməni təcavüzü
ilə Qarabağ münaqişəsindən bir qədər
əvvəl üzləşmişdi. Sərhədlərin də-
qiqləşdirilməsi adı ilə tarixən qu-
badlılıların dədə-baba torpaqları olan
Vəli düzü, Güllü zəmi kimi gözəl
təbiətli yerləri Ermənistana vermək
cəhdi, əslində, münaqişənin örtülü
olsa da, bünövrəsini qoymuşdu. 
    1988-ci il fevral ayının 6-da
Xankəndidə ilk erməni mitinqlə-
rindən sonra Ermənistandan azər-
baycanlıların deportasiya edilməsinə
başlandı və ilk qaçqın dalğası Qu-
badlıdan keçdi. Dədə-baba torpaq-
larımız olan Sisyandan, Qafandan,
Gorusdan zorla çıxarılan azərbay-
canlıların bir qismini Qubadlı qəbul
etdi.
    Dağlıq Qarabağla Ermənistan
arasında yerləşən Qubadlının strateji
əhəmiyyətini başa düşən erməni tə-
cavüzkarları burada terror-təxribat
əməlləri törədirdilər. Onlar Dağlıq
Qarabağa Qubadlı ərazisindən keçid
yaratmaq, dəhliz açmaq, buradan
separatçılara silah-sursat daşımaq
niyyətini həyata keçirmək istəyirdilər.
1989-cu ilin sentyabr ayında sovet
qoşunlarının zirehli texnikalarının
müşayiəti ilə Gorus istiqamətində
Yazı düzü yolu ilə 150-160 avto-
mobildən ibarət maşın karvanının
Qubadlı ərazisinə yaxınlaşdığı xəbər
verildi. Bir saat ərzində əhali ayağa
qalxdı. Bütün yollar bağlandı. Əli-
yalın camaat maşın karvanının yo-
lunu elə sərhəddəcə kəsdi. Avtomobil
karvanı Xankəndi şəhərinə buraxıl-
madı. Təəssüf ki, geri qaytarılan
avtomobil karvanı bir həftə Gorusun
Xinzərək kəndində qaldıqdan sonra
Laçın-Şuşa yolu ilə Xankəndinə yol
tapa bildi və karvanı müşayiət edən
zirehli texnika Laçın şəhərində fa-
ciələr törətdi.
    Qubadlı Ermənistanla 120 kilo-
metr məsafədə həmsərhəddir. Bi-
lavasitə Ermənistanla sərhəddə yer-
ləşən Əliquluuşağı, Məlikməhəm-
mədli, Seytas, Eyvazlı, Qədili, Do-
vudlu, Novlu, Yuxarı Cibikli, Əyin,
Çardaxlı, Tarovlu, Fərcan, Göyyal,

Saldaş, Çərəli kəndlərinə hücum
edilir, kəndlər atəşə tutulurdu.
     1989-cu ilin axırlarında rayonda
vəziyyət son dərəcə ağırlaşdı. Düş-
mənin hücumlarının, təxribat əməl-
lərinin qarşısını alan özünümüdafiə
dəstələri yerli milis qüvvələri ilə bir-
likdə hərəkət edir, düşmən hücum-
larına mərdliklə müqavimət göstə-
rirdilər. 1993-cü ilin yayında Əliqu-
luuşağı kəndi istiqamətində bir gündə
3 düşmən vertolyotunun vurulması
və sonradan onlardan birinin qənimət
kimi Müdafiə Nazirliyinə verilməsi
buna sübutdur. Lakin qüvvələr qey-
ri-bərabər idi. Təcavüzkar erməni
dəstələri avtomat silahlardan, artil-
leriyadan, zirehli hərbi texnikadan
gen-bol istifadə etdiyi halda, bizdə
adi ov tüfəngləri belə, çatmırdı. Ra-
yonun şərq tərəfdən geniş bir ərazisi
müdafiəsiz qalmışdı. Həkəri çayı bo-
yunca Zilanlı, Mahruzlu, Xanlıq
kənd lərindən tutmuş Başarat zona-
sınadək yerli əhali silaha sarılsa da,
qüvvələr qeyri-bərabər idi. Zirehli
texnikanın qarşısını 4-5 adama düşən
bir avtomatla almaq mümkün deyildi.
    1993-cü il avqustun sonlarında
Qubadlı artıq ermənilərin əhatəsində
idi. Cəbrayılın axırıncı kəndləri –
Çullu, Maşanlı və Dağtumasın da
düşmən əlinə keçməsi təhlükənin
lap yaxınlaşdığını göstərirdi. Gah
Qafan, gah Gorus, gah da Laçın ra-
yonu istiqamətlərindən hücumlar
olurdu. Xocavənd rayonu ərazisindən
hücuma keçən ermənilər Qubadlını
işğal etmək istəyirdilər. Hər dəfə də
yerli özünümüdafiə dəstələrinin mü-
qavimətinə rast gələrək itki verib
geri çəkilirdilər. Ermənistan ordusu
rayona doğru hərəkət etdikcə vəziyyət
gərginləşirdi. Buna baxmayaraq, qu-
badlılılar vuruşurdular. Məğlub olmaq
istəməyən rayon sakinləri avqustun
31-i rayonu tərk etmək məcburiy-
yətində qaldılar. Buna səbəb, yuxarıda
deyildiyi kimi, silahın olmaması,
ordunun normal fəaliyyət göstərə
bilməməsi və düşmənin kifayət qədər
güclü silahlanması idi. 1993-cü il
avqustun 30-da Gorusdan hücum
edən Ermənistan qoşunları Yazı dü-
zündə müqavimətlə qarşılaşsa da,
Laçından maneəsiz keçib Muradxanlı
kəndinə daxil oldular. Qoşun hissələri
Həkəri çayı boyu bütün kəndləri
atəşə tutmuş və həmin gecə Xanlıq
kəndinə qədər olan bütün yaşayış
məntəqələri ermənilərin əlinə keç-
mişdi. 1993-cü il avqustun 31-də
hərtərəfli mühasirəyə düşmüş Qu-
badlı işğal olundu.
    Qubadlı uğrunda gedən döyüş-
lərdə 54 nəfər şəhid oldu. Qarabağ
müharibəsində isə Qubadlı, ümu-
milikdə, 238 şəhid vermiş, 146
nəfər əlil olmuşdur. Bu gün qubad-

lılılar Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
adına layiq görülmüş həmyerliləri
Əliyar Əliyev, Bəylər Ağayev, Aslan
Atakişiyev, Səfa Axundov, Ələkbər
Əliyev, Kazımağa Kərimov, Aqil
Məmmədov, Kərəm Mirzəyev, Vasili
Əliyevlə fəxr edirlər.
    Qubadlının işğalı nəticəsində 445

min kvadratmetr mənzil fondu, 4
tibb ocağı, 6 uşaq bağçası, 61 ümum-
təhsil məktəbi, 10 mədəniyyət evi,
24 klub, 1 tarix-diyarşünaslıq mu-
zeyi, 60 kitabxana dağıdılmış, iş-
ğalçılar 94 kənd və qəsəbəni, 205
mədəni-məişət obyektini, 12 tarixi
abidəni yandırıb viran qoymuşlar.
    Qubadlını itirməklə Azərbaycan
iqtisadi, mədəni, tarixi itkilərlə də
üz-üzə qalıb. Aşağı Mollu və Həm-
zəli kəndlərinin hər birində 9, Əli-
quluuşağı kəndində 5, “Gavur də-
rəsi” deyilən ərazidə isə IV əsrə
aid 1 qədim mağara, V əsrdə tikilmiş
Göy qala, Muradxanlıda Qalalı qa-
lası, Xocamsaxlı kəndindəki tarixi
abidələrin hamısı düşmən tapdağı
altında qalmışdır.
    Qubadlı rayonu ərazisində müx-
təlif növ ağaclardan ibarət 20 min
hektarlıq Qubadlı Dövlət Təbiət Ya-
saqlığı yerləşirdi. Rayonda yaşı 150-
1600 illər arasında olan nadir növ-
lərdən ibarət 10-dan çox iri diametrli
ağac təbiət abidəsi kimi qorunurdu.
Azərbaycan Respublikası Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mə-
lumatına görə, dəniz səviyyəsindən
1600 metr yüksəklikdə yerləşən,
zəngin flora və faunaya malik Qu-
badlı Dövlət Təbiət Yasaqlığında
nəsli kəsilməkdə olan bir çox heyvan
və quş növləri mühafizə olunurdu.
Qismən Laçın rayonunun ərazisi də
daxil olan yasaqlıqda 101 baş çöl-
donuzu, 21 baş qonur ayı, 35 baş
cüyür, kəklik, 240 baş qırqovul, 300
baş bildirçin, 420 baş dovşan və digər
çöl heyvanları qeydə alınmışdır.
    Qubadlı rayonunun ərazisində
ehtiyatları 6 min 247 min kubmetr
və mişardaşı üçün yararlı, istismara
cəlb olunmuş Hacılı tuf, ehtiyatları
990 min kubmetr olan tikintiyə ya-
rarlı gil, ehtiyatları 1,1 min ton olan
Eyvazlı bəzək-əlvan (əqiq) və Hə-
kəri çayı sahilində ehtiyatları 84
min kubmetr-gün olan yeraltı şirin
su yataqları var idi.
    Erməni işğalçıları tərəfindən ra-
yon ərazisində geniş sahələri əhatə
edən qiymətli ağac növlərindən
ibarət meşələr, böyük ehtiyata malik
yeraltı sərvətlər, mineral maddələrlə
zəngin su mənbələri istismar olun-
muş, özünün qeyri-adi flora və fau-
nası ilə seçilən əsrarəngiz təbiət gu-
şələri dağıdılmış və məhv edilmişdir. 
    İşğaldan bir az sonra – 1993-cü
il oktyabrın 14-də BMT Təhlükə-
sizlik Şurası tərəfindən qəbul edilən
874 saylı qətnamə ilə təcavüzkardan
zəbt olunmuş torpaqların boşaldıl-
ması tələb olunsa da, Ermənistan
buna məhəl qoymamışdır.
    22 ildir ki, rayonun 30 min əhalisi
ölkəmizin 47 şəhər və rayonunda
məcburi köçkün həyatı yaşayır. Buna
baxmayaraq, dövlət başçımız İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu da-
xili və xarici siyasət məcburi köç-
künlərdə, o cümlədən qubadlılılarda
nikbin əhval-ruhiyyə yaradıb. Onlar
torpaqlarımızın azad olunacağına
inanır, öz yurd-yuvalarına qayıda-
caqları günü gözləyirlər. Bu gün hər
bir qubadlılı Ali Baş Komandanın
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə ərazi
bütövlüyümüzün bərpası ilə bağlı
əmrini səbirsizliklə gözləyir.

    Vətən müqəddəsdir. Bu amala sadiq qalan əcdadlarımız yüzillərdir,
torpaqlarımıza göz dikən yağı düşmənə qarşı mübarizə aparıb, Vətənin,
yurdun müqəddəsliyini qorumaq üçün canlarını fəda ediblər. Çünki
torpaq da canlıdır. O da doğma səsin, doğma nəfəsin harayını duyur.
Elə ki, ona yad nəfəsi dəyir, o da qəzəbli olur, səssizcə haray çəkir. Uca
dağları, şiş qayaları, sərin bulaqları, gözəl meşələri, gur çayları, münbit
torpağı olan Zəngəzur mahalının qədim yaşayış məskəni Qubadlı da
artıq 22 ildir ki, belə həsrətlə yaşayır.

                - Rauf ƏLİYEV

    Türkiyənin Sakarya şəhərində
cüdo üzrə beynəlxalq turnir keçirilib.
Bir çox ölkənin iştirak etdiyi turnirdə
Azərbaycan yığması da mübarizə
aparıb. Sevindirici haldır ki, milli-
mizin heyətində Türkiyəyə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Güləş Fede-
rasiyasının yetirməsi Abdulla İs-
mayılov da yollanıb. 90+ kiloqram

çəki dərəcəsində tatamiyə çıxan
həmyerlimiz finala kimi bütün rə-
qiblərini məğlub edib. Həlledici
qarşılaşmada məğlub olan Abdulla
İsmayılov beynəlxalq turniri ikinci
pillədə başa vurub.
    Sonda idmançımıza medal və
Türkiyə Gənclər və İdman Nazirli-
yinin diplomu təqdim olunub.


