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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

qapısı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 28-də Tərtər

rayonuna səfərə gedib.
Həmin gün Prezident İlham Əliyev Tərtər Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi üçün inşa

olunan yeni binanın və Tərtər-Seydimli-Qaradağlı-Sarov avtomobil yolunun açılışında
iştirak edib, 1170 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni yaşayış kompleksində,
həmçinin Tərtər rayonu ərazisində yerləşən “N” hərbi hissəsində yaradılan şəraitlə
tanış olub.

* * *
Noyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağca-

bədi rayonuna səfərə gedib.
Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonuna səfəri çərçivəsində Bayraq Muze-

yinin, 4 nömrəli körpələr evi–uşaq bağçasının, Ağcabədi Olimpiya-İdman Kom-
pleksinin, çörək və un məmulatları zavodunun, Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin
yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib, Müdafiə Nazirliyinin “N” hərbi
hissəsində yaradılan şəraitlə tanış olub.

* * *
Noyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sabir abad

rayonuna səfər edib.

    Muxtar respublikanın kompleks inkişafı
sərhəd yaşayış məntəqəsi olan Sədərək ra-
yonunu da əhatə etmişdir. Rayonda geniş
quruculuq işləri aparılmış, müasir infra -
struktur yaradılmış, sakinlərin rahat yaşayışı
təmin edilmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər
Sədərək rayonunda mədəniyyətin inkişafı
üçün də geniş imkanlar açır. 
    Noyabrın 28-də Sədərək Rayon Mə-
dəniyyət Evinin yeni binası istifadəyə
verilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmişdir. 
    Ali Məclisin Sədri Sədərək Rayon Mə-
dəniyyət Evinin yeni binasının istifadəyə
verilməsi münasibətilə rayon sakinlərini və
binada fəaliyyət göstərəcək təşkilatların
kollektivlərini təbrik edərək demişdir: Bu
gün Sədərək Rayon Mədəniyyət Evinin is-
tifadəyə verilməsi rayonda mədəni həyatın
canlanmasına səbəb olacaqdır. Binada Sə-
dərək Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi,
Mərkəzləşmiş Kitabxana Sistemi və Mə-
dəniyyət Evi fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu
da hər üç təşkilatda çalışan 40-a yaxın
əməkdaş üçün müasir iş şəraitinin yaradıl-
ması deməkdir.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Mədəniyyət
Evində yaradılan şərait müxtəlif mədəni-
kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə imkan ve-
rəcəkdir. Muxtar respublikanın teatr və
musiqi kollektivlərinin, eləcə də rayon uşaq
musiqi məktəbinin şagirdlərinin Mədəniyyət
Evində tamaşa və konsert proqramları ilə
çıxış etmələri üçün hərtərəfli şərait var.
Ona görə də Sədərək Rayon İcra Hakimiy-
yəti Naxçıvan Muxtar Respublikası Mə-
dəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birlikdə
tədbirlər planı hazırlamalı, muxtar respub-
likanın teatr və musiqi kollektivləri rayona
dəvət olunmalı, ictimaiyyətin iştirakı ilə
tədbirlər keçirilməli, hesabat konsertləri

təşkil olunmalı, tamaşalar göstərilməlidir.
Həmçinin Mərkəzləşmiş Kitabxana Siste-
minin zəngin kitab fondundan istifadə olun-
malı, kitab günləri və müzakirələri keçiril-
məlidir. Mədəniyyət Evində fəaliyyət gös-
tərən təşkilatlar yaradılan şəraitdən səmərəli
istifadə etməli, öz işlərini günün tələbləri
səviyyəsində qurmalı, Sədərək rayonunda
mədəni həyatın inkişafına öz töhfələrini
verməlidirlər. 
    Ali Məclisin Sədri qarşıya qoyulan və-
zifələrin icrasında kollektivlərə uğurlar
arzulamış, binada yaradılan şəraitlə tanış
olmuşdur. 
    Məlumat verilmişdir ki, zirzəmi ilə bir-
likdə 4 mərtəbədən ibarət olan binanın
birinci mərtəbəsində Mədəniyyət və Turizm
Şöbəsi üçün 3 otaq, proyektor quraşdırılan
220 yerlik tamaşa zalı, dekorasiya, ki-

noproyeksiya və qrim otaqları yerləşir.
İkinci mərtəbədə Mərkəzi Kitabxananın
kitabişləmə və komplektləşdirmə şöbəsi,
oxuculara xidmət şöbəsi, oxu zalı və fond
üçün otaqlar, üçüncü mərtəbədə isə Mər-
kəzləşmiş Kitabxana Sisteminin Uşaq Şö-
bəsi və Mədəniyyət Evi üçün otaqlar isti-
fadəyə verilmişdir. Binanın zirzəmisində
isə bufet, qazanxana və arxiv fəaliyyət
göstərəcəkdir.
    Mədəniyyət Evinə 3 kompüter və 1 for-
tepiano verilmişdir. Hazırda Mədəniyyət
Evində rəsm və qarmon dərnəkləri, uşaq
yallı qrupu fəaliyyət göstərir. Sədərək
Rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin
Mərkəzi Kitabxanasının fondunda 21 min
741 kitab vardır. Uşaq şöbəsində isə oxu-
cuların istifadəsinə 1900-ü kiril, 1503-ü
latın qrafikalı olmaqla 3 min 403 kitab

verilmişdir. 
    Ali Məclisin Sədri Mədəniyyət Evindəki
dərnəklərin fəaliyyətinin təşkili və kitabxa-
nalardan səmərəli istifadə ilə bağlı tapşırıqlar
vermişdir. 
    Sonra tamaşa zalında Sədərək Rayon
Mədəniyyət Evinin instrumental ansam-
blının və uşaq yallı kollektivinin çıxışı
olmuşdur. 
    Ali Məclisin Sədri instrumental ansam-
blın üzvləri və uşaq yallı kollektivi ilə gö-
rüşmüş, Mədəniyyət Evinin fəaliyyəti üçün
yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə olun-
ması və konsertlərin təşkilinin vacibliyini
bildirmişdir.   
    Binanın həyətində müasir işıqlan    dırma sis-
temi quraşdırılmış, abadlıq işləri aparılmışdır.
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    Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Res-
publika Təşkilatının inzibati binasında “Muxtar res-
publikanı necə tanıdırıq?” mövzusunda təşkil edilən
dəyirmi masada fəal gənclər doğma yurdumuzun
təbliği ilə bağlı görüləcək işlər barədə fikir mübadiləsi
aparıblar.
   Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respub-

likası Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər Fondunun
icraçı direktoru Məmməd Babayev açaraq qeyd
edib ki, turizm insanların sərhədsiz düşüncə ma-
raqlarının üzərində cəmləşmiş bir sahədir. Buna
görə də son dövrlərdə çoxsaylı turizm sahələri
inkişaf etdirilməkdədir. Turizm səfalı təbiət, tarix,
mədəniyyət, qonaqpərvərlik və təhlükəsizlik amilləri
üzərində qurulur. Hansı ki, sadaladığımız amillər
artıq muxtar respublikamızda bu sahənin davamlı
inkişafı baxımından əsl təməl rolunu oynayır. Məm-
məd Babayev gənclərin Naxçıvanın turizm imkan-
larının tanıdılmasında fəal olmalarının əhəmiyyətini
qeyd edib.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri Tahir Məmmədli
çıxış edərək bildirib ki, muxtar respublikanın böyük
turizm potensialına malikdir. Qədim tarixə, zəngin
mədəniyyətə, gözəl təbiətə malik olması müasir dövrdə
Naxçıvanı turistlər üçün daha cəlbedici edir. Bu gün
qədim diyarın turizm potensialının tanıdılmasında

gənclərin üzərinə böyük vəzifə düşür.
    Gənclərin virtual məkanın imkanlarından daha
geniş istifadə etməsinin vacibliyini vurğulayan Tahir
Məmmədli deyib ki, bu gün sosial şəbəkələr çox
əhatəli şəkildə  gənclərin həyatına və davranışlarına
sirayət etməyə başlayıb. Müxtəlif internet saytları
muxtar respublikanın  turizm imkanlarını təbliğ etmək
baxımından çox faydalı hesab edilir. Getdikcə bu
məqsədlə sosial şəbəkələrə qoşulan gənclərimizin sayı
daha da kütləviləşir, yeni-yeni qruplar yaradılır. Ça-
lışmaq lazımdır ki,  hər bir gənc bu işdə fəal olsun,
yaşadığı bölgənin gəzməli-görməli yerlərini tanıtsın.
    Dəyirmi masada Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Əkbər
Novruzov çıxış edərək bildirib ki, muxtar respublikanın
hər yerində – hətta ən ucqar dağ kəndlərində belə, əl-
verişli infrastrukturun qurulması Naxçıvanda turizmin
hərtərəfli inkişafına şərait yaradıb. Bu mənada, qədim
diyarda kənd yaşıl turizmi üçün də geniş imkanlar
var. 
    Sosial şəbəkələrdə Naxçıvanın turizm potensialının
təbliğ edilməsinin əhəmiyyətini qeyd edən Əkbər
Novruzov vurğulayıb ki, elektron resurs istifadəçiləri
hazırda dünyada baş verən prosesləri, əsasən, virtual
məkanın imkanlarından yararlanmaqla öyrənirlər.
Eynilə də digər əcnəbi ölkə vətəndaşlarının ölkəmizin
və muxtar respublikamız haqqında müəyyən məlu-
matlara malik olması belə resursların vasitəçiliyi
ilə təmin olunur. Bu gün muxtar respublikamızla
bağlı həqiqətlərin sosial şəbəkələrdə təbliği aparılır,
regionun müasir həyatı ilə bağlı məlumatlar öz
əksini tapır. Lakin bu sahədə görəcəyimiz işlər hələ
çoxdur.

Sonra gənclər  dəyirmi masa ətrafında Naxçıvanın
turizm potensialının təbliği ilə əlaqədar diskussiyalar
aparıblar.

    Müasir insan tələbatları ara-
sında rahat yaşamaq, sürətli və
komfortlu xidmətlərdən istifadə
geniş yayılıb. Rabitə və kommu-
nikasiya sahəsində isə bunlara
daha çox ehtiyac duyulur. Cəmiy-
yətin modernləşməsi və sosial hə-
yatın yaxşılaşmasının mühüm şərti
kimi sürətli və etibarlı informasiya
mübadiləsinə imkan yaradan rahat
mobil rabitə xidmətləri bu baxım-
dan həm iqtisadi inkişafın əsas
göstəricisi, həm də sosial həyatı-
mızın mühüm tərkib hissəsi hesab
olunur. Bu yaxınlarda fəaliyyətinin
bir ilini tamamlamış Naxtel 4G
təklif etdiyi yüksək texnoloji xid-
mətlərin çeşidi və keyfiyyətinə görə
muxtar respublikamızda öncül yer-
lərdən birini tutur.
    Bir il öncə, ötən ilin payızında
muxtar respublikamızda 4-cü nəsil
mobil rabitə xidmətlərinin istifadəyə
verilməsi naxçıvanlıların sosial-mə-
dəni həyatında və regionumuzun
iqtisadi inkişafında mühüm hadisə
oldu. Qısa müddətdə Naxtel 4G
şirkətinin abunəçilərinin sayı on
minlərə çatdı. Bu bir daha onu gös-
tərdi ki, gələcək inkişafa doğru
atılan hər bir addım həmişə cəmiyyət
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. 
    Naxtel 4G ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən dördüncü mobil rabitə
şirkətidir. O ən yeni xidmətlər

təklif edən mobil rabitə operatoru
kimi bu sahədəki işinə bir çox ye-
niliklərlə başlayıb. Belə ki, bu ope-
rator Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının 98 faiz ərazisini əhatə et-
məyə imkan yaradan baza stansi-
yaları ilə əhaliyə yüksəkkeyfiyyətli
mobil rabitə xidmətləri göstərir. 
    Qeyd edək ki, yeni nəsil mobil
rabitə xidməti indiyə qədər istifadə
olunan digər mobil operatorların
təklif etdiyi internetin sürəti ilə
müqayisədə 10 dəfə artıqdır. Bütün
bunlar isə Naxtel 4G mobil rabi-
tənin istifadə etdiyi geniş texniki
imkanlarla mümkün olur. Məhz
bu yeniliklər sayəsində qısa müddət
ərzində  abunəçilərin sayı 25 mini

ötüb. Təklif olunan xidmətlərə də
maraq böyük olub. Belə ki, bu ilin
yanvar ayı ərzində, yeni il kampa-
niyası çərçivəsində Naxtelə qoşulan
hər yeni abunəçiyə 100 dəqiqə şə-
bəkədaxili danışıq və 2 Gb internet,
habelə bir il ərzində Naxtel nömrəsi
və 50 manatlıq ödəmə kartı alan
4500 abunəçiyə “Huawei Y221”
markalı telefon hədiyyə edilib.
Yeni il kampaniyasında 250-dən
çox müxtəlif “Huawei” markalı
telefonlar 6 aylıq faizsiz kreditlə
müştərilərə satılıb.
    “Gələcəyə doğru” şüarı ilə işə
başlayan “Naxtel” MMC qısa za-
manda fəaliyyət coğrafiyasını ge-
nişləndirib. Artan tələbi ödəmək

məqsədilə hər cür müasir maddi-
texniki imkan və kadr təminatı ya-
radılıb. Nəticədə, şirkətin bütün
idarəetmə, satış, texniki xidmət və
sair strukturları üzrə xeyli sayda
muxtar respublika sakini daimi işlə
təmin olunub. Müasir istehlakçının
əsas tələblərindən biri olan gülərüz
personal, peşəkarlıq və ən mühümü
dürüst xidmət Naxtelin əsas iş prin-
siplərindəndir. Naxtel insanların
hər qəpik vəsaitinə diqqətlə yanaşır.
Bunun təmin olunması üçün Naxtel
öz müştəriləri ilə bütün kommu-
nikativ vasitələrdən istifadə edir.
Abunəçilər şirkətin www.naxtel.az
saytına daxil olmaqla onlara lazım
olan bütün informasiyaları əldə
edə, yeniliklərlə tanış ola bilərlər.
Belə yeniliklər isə ötən dövr ər-
zində çox olub. Bunlara misal ola-
raq, şirkət və təşkilatlarda işçilərin
öz aralarında limitsiz ünsiyyətini
təmin etmək üçün korporativ 1 və
korporativ 2 tariflərini, 8 Mart –
Qadınlar Günü ilə əlaqədar olaraq
Naxçıvan şəhərində xanımlara
nömrə hədiyyə olunmasını, Novruz
bayramında təşkil edilmiş cihaz
kampaniyasını, yeni nömrə alan
abunəçilərin balansına aldığı nöm-
rənin dəyərinin yarısı qədər vəsait
hədiyyə olunmasını, bu operatordan

4G MiFi və datakart alan müştəri-
lərə 20 GB internet hədiyyə edil-
məsini göstərmək olar. Naxtelin
müştəriləri üçün təqdim etdiyi xid-
mətlər sırasında toplu SMS xidməti
də yer alıb. Bu xidmət bir SMS-lə
müraciət, satışlar, kampaniyalar
haqqında olan məlumatları müş-
tərilərin nəzərinə çatdırır. Həmin
xidmətə qoşulan abunəçilərə ilkin
olaraq 1000 SMS hədiyyə olunması
kampaniyası təşkil olunub. İl ər-
zində www.naxtel.az saytında apa-
rılmış yenilənmə və yeni nömrə
alan abunəçilərin balansına aldığı
nömrənin dəyərinin yarısının hə-
diyyə olunması da şirkətin uğurlu
fəaliyyəti sırasındadır.
    Naxtelin qazandığı bu uğurlar
təsadüfi olmayıb. Belə ki, il ərzində
muxtar respublikanın rayonlarında
səyyar satışlar təşkil edilib, satış
üçün reklamlar hazırlanıb və Nax-
çıvan şəhərinin müxtəlif yerlərində
nümayiş olunub. Bunlardan əlavə,
şirkət cari ilin mart ayında Naxçıvan
şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində
keçirilən film nümayişinin qala ge-
cəsinə baş sponsorluq edib, Şahmat
Mərkəzində keçirilən yarışlarda iki
gənc şahmatçıya sponsorluq dəstəyi
göstərib. Bütün bunlar isə Naxtelin
uğurlu fəaliyyətinin və sosial mə-
suliyyətinin göstəricisidir.

    Sədərək rayonunda aqrar sahənin inkişafı diqqətdə saxlanılır. Rayonda taxıl əkininə
maraq artır, hər il bol məhsul istehsal olunur. Həmçinin Sədərək rayonunda istehsal olunan
taxılın qəbulu və emalı üçün də ardıcıl tədbirlər görülür.
    Noyabrın 28-də “Sədərək” Taxıl Məhsulları Emalı Müəssisəsi əsaslı yenidənqurma
işlərindən sonra istifadəyə verilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yaradılan şəraitlə
 maraqlanmış, müəssisəni işə salaraq istehsal prosesini izləmişdir.  
    Məlumat verilmişdir ki, gündəlik istehsal gücü 10 ton olan müəssisə emal bölməsindən,
2 anbardan və 3 iş otağından ibarətdir. Müəssisədə Türkiyə istehsalı olan avadanlıqlar qu-
raşdırılmışdır. Hazırda burada birinci və ikinci növ un, o cümlədən kəpək istehsal olunur.
Emal müəssisəsində 4 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Müəssisənin xidmətindən Sədərək
rayonu ilə yanaşı, Şərur rayonunun yaxın kəndlərinin taxıl istehsalçıları da istifadə edə
biləcəklər.  
    Ali Məclisin Sədri “Sədərək” Taxıl Məhsulları Emalı Müəssisəsinin istifadəyə verilməsi
ilə muxtar respublikada gündəlik istehsal gücü 500 ton olan 19 taxıl emalı müəssisəsinin
fəaliyyət göstərdiyini və tələbatın tam ödənildiyini bildirmiş, müəssisənin imkanlarından
səmərəli istifadə olunması ilə bağlı tapşırıqlar vermişdir. 

    Muxtar respublikamızda mədəniyyət obyektlərinin inşası istiqamətində
bir sıra işlər görülür. Bu tədbirlərin davamı olaraq Şərur Rayon  Tarix-
Diyarşünaslıq Muzeyi  üçün yeni bina inşa edilir.

    Bina zirzəmi ilə bir-
likdə 4 mərtəbədən iba-
rət olacaq. Hazırda bi-
nanın təməl hissəsində
qəlib-beton işləri aparılır.
Müasir memarlıq üslu-
bunda inşa olunan mu-
zey binasında ekspozi-
siya zalı, fond və yar-
dımçı otaqlar yaradılacaq. Ekspozisiyanın dizaynı tarixi-memarlıq
ənənələrinə uyğun aparılacaq. Tikinti işləri başa çatdırıldıqdan sonra
binanın yerləşdiyi ərazi Şərur şəhərinin görməli ünvanlarından birinə
çevriləcək.

* * *
    “Su Təchizatı və Kanalizasiya İnvestisiya Proqramı” layihəsi çərçivəsində
Şərur rayonunda su və kanalizasiya infrastrukturunun yenidən qurulması
işləri davam etdirilir. 
    Şərur şəhərini və rayon mərkəzinə yaxın kəndləri əhatə edən layihəyə
uyğun olaraq yeni içməli su xətti və çirkab suların axıdılması üçün  ka-
nalizasiya xətləri çəkilir. Xətlərin çəkilişində, əsasən, yüksək təzyiqə
davamlı plastik borulardan istifadə olunur. 
    Ötən dövr ərzində tutumu 7 min 500 kubmetr olan 1, hər birinin
tutumu 10 min kubmetr olan 2 su anbarını qidalandırmaqdan ötrü 1,5 ki-
lometr uzunluğunda boru xəttinin çəkilişi yekunlaşdırılıb. Bundan başqa,
Şərur şəhərindəki, Mahmudkənd və Zeyvə kəndlərindəki inzibati binalara,
ictimai və fərdi yaşayış evlərinə əsas və paylayıcı xətlərin çəkilişi başa
çatıb, sayğaclar quraşdırılıb. 
    Hazırda əsas diqqət Şərur şəhərinin mərkəzindəki yollarda və ictimai
yaşayış binalarının həyətlərində aparılan qazıntılar zamanı zədələnmiş
yol yatağının təmirinə yönəldilib. Əvvəlcə xətlərin üstünə tökülən çınqıl
qatı xüsusi texnikaların gücü ilə bərkidilir, hamarlanır, sonra isə əvvəlki
səviyyədə asfalt örtük salınır.
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    Naxçıvanın bəşəriyyətin beşiyi
olması ilə bağlı çox sözlər deyilib.
Nənə-babalarımızın yaddaşında bu
ulu torpaqla əlaqədar xeyli əfsanələr
vardır. Araşdırmalar göstərir ki, bu
əfsanələrin tarixi kökləri olmuş,
onlar xalqımızın tarixini özündə
yaşatmışdır. Bunlardan biri də “Nuh
tufanı” əfsanəsidir. Araşdırmalar
göstərir ki, tarixi qaynaqlarda, o
cümlədən müsəlmanların müqəddəs
kitabı “Qurani-Kərim”də də adı -
çəkilən bu tufan haqqında rəvayətlər
real həyati hadisələr əsasında ya-
ranmışdır. Tədqiqatlara əsasən de-
mək olar ki, eradan əvvəl V-IV
min illiklərdə dünyada böyük daş-
qınlar olmuşdur. Bu zaman bütün
dünyanın üzünü su almasa da, müəy-
yən əraziləri əhatə etmişdir. Bu daş-
qınlar Naxçıvandan da yan keçmə-
mişdir. Araşdırmalarımız nəticəsində
Naxçıvançay və Sirabçay vadilə-
rindəki bəzi abidələrin daşqınlar
zamanı su altında, bəzilərinin isə
güclü subasmalara məruz qaldığı
məlum olmuşdur. Təbiətin şıltaqlı-
ğına rəğmən insanlar yaşayış yer-
lərini dəyişsə də, yaşamağa davam
etmişlər. Naxçıvançay vadisində
yerləşən I Kültəpə abidəsinin tədqiqi
nəticəsində məlum olmuşdur ki,
eradan əvvəl VI minilliyin sonlarına
doğru baş verən güclü quraqlıqlar
insanları çay vadisinə daha yaxın
yerlərdə məskunlaşmağa məcbur
etmişdir. Naxçıvantəpə və Uzunoba
yaşayış yerləri məhz belə abidələr-

dəndir. Bu yaxınlarda Naxçıvançay
vadisində qədim mis mədənlərində
işlədilən daş alətin tapılması bu
abidələrin yalnız iki yaşayış yeri
ilə məhdudlaşmadığını təsdiq edir.
    Naxçıvançay vadisində yerləşən
həmin abidələr nəinki Naxçıvan ta-
rixinin, həmçinin bütün Cənubi
Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan
tarixinin yeni səhifələrini yazmaq
üçün dəyərli materiallardır. Onların
arasında Naxçıvan şəhəri ərazisində
yerləşən Naxçıvantəpə yaşayış ye-
rinin tədqiqi, xüsusilə maraqlı nə-
ticələr vermişdir. Bu abidənin araş-
dırılması zamanı Cənubi Qafqazda
indiyədək məlum olmayan yeni bir
arxeoloji mədəniyyət aşkar olun-
muşdur. Bu, Azərbaycanın cənub
bölgələrini əhatə edən Dalmatəpə
mədəniyyətidir.
    Tədqiqatçılar uzun illər tək-tək
tapıntılara əsaslanaraq Yaxın Şərqlə
Cənubi Qafqaz mədəniyyətlərinin
qarşılıqlı əlaqələrindən bəhs etmişlər.
Lakin hazırda biz Naxçıvantəpə ya-
şayış yerindən aşkar olunan arxeoloji
materialların bütöv kompleksi ilə
qarşı-qarşıyayıq.
    Dalmatəpə tipli keramika  XX
əsrin 50-60-cı illərində Urmiya gö-
lünün cənubunda yerləşən eyniadlı
yaşayış yerindən aşkar olunmuşdur.
Daha sonra bu mədəniyyətə məxsus
abidələrin Həsənli, Hacı-Firuz, Təpə
Sivan yaşayış yerlərində də möv-
cudluğu araşdırmalarla müəyyən
olunmuşdur. 

    Dalmatəpə keramikasına İran
və İraqın yaşayış yerlərində tipik
xalaf və Ubeyd keramikası ilə bir-
likdə rast gəlinmişdir. Bu tip ke-
ramika Zaqros dağlarında kəşfiyyat
xarakterli araşdırmalarla da aşkar

olunmuşdur. Kanqavar vadisində
Seh-Gabi və Qodintəpə yaşayış
yerlərində Dalmatəpə təbəqəsi qa-
zılmış, Mahidaştda isə 16 yaşayış
yerinin səthində zəngin Dalmatipli
keramika aşkar olunmuşdur. Bu
yaşayış yerlərindən Təpə Siahbid
və Çoqa Maran şurf qazıntısı ilə
öyrənilmiş, Təpə Kuhda isə yerüstü
materiallar arasında Dalma kera-
mikası üstünlük təşkil etmişdir.
Bu tip keramikaya İraqda Cəbəl
yaşayış yerində, Kərkükdə, Tell
Abad, Keit Qasım və Yorqan Tə-
pədə rast gəlinmişdir. Qeyd etmək
lazımdır ki, Kanqavar vadisində
bu tip keramika 68 faiz, Mahi-
daştda isə 24 faiz olmuşdur. Araş-
dırmalar bu tip keramikanın cənuba
doğru irəlilədikcə azaldığını gös-
tərir. Öncə Urmiya gölünün cənu-
bunda və qərbində yayıldığı güman
edilən həmin keramika Urmiyanın
şimalında, hazır da isə Naxçıvanda
aşkar olunmuşdur. İranda bu mə-
dəniyyət Culfa Kültəpəsi, Ahranjan
Təpə, Lavin Təpə, Qoşa Təpə və
Baruj Təpə kimi yaşayış yerlərinin
qazıntısı zamanı aşkar edilmişdir.
Hazırda bu tip keramika İranda
100-dən artıq yaşayış yerindən
məlumdur. Yaşayış yerlərinin bir
qismi oturaq əhaliyə, bir qismi
isə köçmə maldarlıqla məşğul
olan insanlara məxsusdur. Araş-
dırmalar göstərir ki, bu mədəniy-
yət Araz vadisində çiçəklənmiş
və sonradan Urmiya gölünün cə-
nubuna yayılmışdır. Dalmatəpə
keramikasının kimyəvi analizi
onun yerli istehsalın məhsulu ol-
duğunu təsdiq etmişdir. 
    Aşkar edilmiş keramika məmu-
latına əsasən demək olar ki, Naxçı-
vantəpə yaşayış yeri eradan əvvəl V
minilliyin birinci yarısına aiddir. Bu
yaşayış yerinin, həmçinin Sirabçay
hövzəsində yerləşən digər abidələrin
tədqiqi Cənubi Qafqazın, o cümlədən
Azərbaycanın Eneolit mədəniyyətini
dövrləşdirməyə imkan verir. 
    Naxçıvan yaşayış yerindən Dal-
matəpə keramika məmulatının aşkar

olunması olduqca diqqətəlayiqdir.
Dalmatəpə tipli boyalı keramika
məmulatı Naxçıvanda hələlik Uzun
Oba, Bülöv qayası və Uçan Ağıl
yaşayış yerindən tək-tək nümunə-
lərlə məlumdur. Barmaq basqılı ke-
ramika isə hələlik Uçan Ağılda bir
nümunə ilə təmsil olunur. Digər
yaşayış yerlərində bu tip keramika
hələlik yoxdur. Belə keramika, həm-
çinin tək-tək nümunələrlə Qarabağ
abidələrində vardır. Araşdırmalar
Urmiya hövzəsinin yaşayış yerlə-
rində başlıca olaraq Sünik obsidia-
nından istifadə olunduğunu göstərir.
Naxçıvan abidələrində isə, əsasən,
Göyçə obsidianından istifadə olun-
muşdur. Sünik obsidianı faiz etibarilə
azdır və ikinci yerdədir. Ehtimal
ki, Urmiya hövzəsində yaşayan in-
sanlar Zəngəzur dağlarındakı xam-
mal haqqında Naxçıvançay vadi-
sində yaşayan insanlar vasitəsilə
məlumat almışlar. Qeyd etmək la-
zımdır ki, bu yaxınlarda Naxçıvan-
çay vadisindən üzərində mis filizinin
izləri olan mədən alətinin tapılması
bu əlaqələrin yalnız obsidianla deyil,
həm də mis yataqları ilə bağlı ol-
duğunu göstərir. 
    Yaşayış yerində aşkar olunan
heyvan sümüklərinin analizi bu ya-
şayış yerindəki insanların heyvandar -
lıqla məşğul olduğunu, başlıca ola-
raq mal-qara və xırdabuynuzlu hey-
van saxladıqlarını göstərir. Ovçu-
luqdan çox az istifadə olunmuşdur.
At və it sümüyü yalnız bir nümunə
ilə təmsil edilmişdir. Botaniki qa-
lıqlar hələlik yoxdur. Məsələ bun-
dadır ki, ocaqlarda karbon qalıqları
çox azdır. Karbonlaşmış bitki qa-
lıqları isə hələlik yuyulmuş torpaq-
lardan aşkar olunmamışdır. Ola bil-
sin ki, gələcək araşdırmalar zamanı
botaniki qalıqlar haqqında müəyyən
fikir demək mümkün olacaqdır.
    Belə hesab edirik ki, Dalmatəpə
mədəniyyətinin yayılma arealı Nax-
çıvanı da əhatə etmişdir. Daha doğ-
rusu, Naxçıvan bu mədəniyyətin
formalaşdığı areala daxil olmuşdur.
Şübhəsiz ki, gələcək araşdırmalar
Urmiya hövzəsi və Naxçıvan tay-
faları arasındakı əlaqələrin və qar-
şılıqlı münasibətlərin xarakterini
daha aydın şəkildə müəyyən etməyə
imkan verəcək, həmçinin Dalmatəpə
mədəniyyətinin yaranması və for-
malaşması ilə bağlı məsələlərə ay-
dınlıq gətirəcəkdir.

    Tədbirdə Culfa Rayon
İcra Hakimiyyəti başçısının
müavini Kəmalə Səfərova
çıxış edərək bildirib ki,
ölkəmizin hər yerində ol-
duğu kimi, muxtar respub-
likamızda da milli dəyər-
lərimizə, tarixi-mədəni ir-
simizə qayğı ilə yanaşılır. Muxtar res-
publikada xalq yaradıcılığı günlərinin
keçirilməsi, el sənətkarları üçün emalat-
xanaların istifadəyə verilməsi, əl işlərindən
ibarət sərgilərin təşkil olunması bunun
bariz nümunəsidir.
    Qeyd olunub ki, Culfa rayonunda da

milli dəyərlərin yaşadıl-
ması istiqamətində ardıcıl
tədbirlər görülür. Xüsusi
istedadları ilə seçilən,
dekorativ-tətbiqi sənət,
rəssamlıq, toxuculuq,
misgərlik və digər el sə-
nəti  nümunələrini yaşa-

dan qadınlara xüsusi diqqət göstərilir. Bu-
nun nəticəsidir ki, gənc qızların müəyyən
peşələrə yiyələnməsi, həmçinin istedad
və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün
rayonda rəssamlıq, toxuculuq, misgərlik,
dulusçuluq və digər dərnəklər təşkil edilib. 
    Sonda sərgiyə baxış olub.

    Naxçıvan Dövlət Televiziyası ingilis dilində xəbər bura-
xılışlarının yayımına başlayıb. İlk xəbər buraxılışı noyabrın
27-si, saat 2100-da yayımlanıb.
    Buraxılışlarda muxtar respublikanın ictimai-siyasi, sosial -
iqtisadi, ictimai-mə-
dəni həyatında baş
verən həftəlik yeni-
liklər xronoloji ardı-
cıllıqla izləyicilərə
təqdim edilir. Nax-
çıvan televiziyasının
əməkdaşları Firuzə
Nuriyeva və Zülfiyyə Əhmədovanın hazırlayaraq efirə
təqdim etdikləri xəbər buraxılışı naxcivantv.az saytında yer-
ləşdirilməklə bərabər, televiziyanın sosial şəbəkələrdəki sə-
hifələrində də paylaşılır.
    Məlumat üçün bildirək ki, xəbər buraxılışı hər həftənin
bazar ertəsi günü saat 2100-da yayımlanacaq. 2018-ci ildən
isə xəbərlərin rus dilində yayımı nəzərdə tutulur.
    İngilis dilində xəbərlərin təqdimatı Naxçıvanla bağlı
dəqiq və operativ informasiyaların daha geniş auditoriyada
yayılmasına və muxtar respublikanın turizm potensialının
xarici ölkələrdə təbliğinə yeni imkanlar açacaq. Xəbər bu-
raxılışlarında, həmçinin Naxçıvanın tarix və mədəniyyət
abidələri barədə ingilis dilində süjetlər də yayımlanacaq.
    Qeyd edək ki, bu gün dünyanın istənilən yerindən
Naxçıvan Dövlət Televiziyasını internet vasitəsilə izləmək
mümkündür. Belə ki,  2016-cı il oktyabrın 17-də – Azər-
baycanın dövlət müstəqilliyinin 25-ci ildönümü ərəfəsində
televiziya internet üzərindən yayıma başlayıb. Bu gün geniş
izləyici kütləsi toplayan naxcivantv.az saytı qədim Naxçıvanın
mühüm informasiya mənbəyi olmaqla yanaşı, həm də
müstəqil ölkəmizin əsas informasiya portallarından birinə
çevrilib. 

    Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: “Azər-
baycan elə bir ölkədir ki, onun çox qədim tarixi var. Bu sahədə çox
böyük işlər görülməlidir”. Ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Nax-
çıvanın tarix və mədəniyyət abidələrinə göstərilən dövlət qayğısının
günü-gündən artması bu qədim diyarın tarixində yeni səhifələrin
yazılmasına səbəb olmuşdur. 

    “Naxçıvan” Universitetinin iştirak
etdiyi AESOP “ERASMUS+” layi-
həsi çərçivəsində yaradılacaq Tələbə
Ombudsman Aparatı haqqında ali
məktəbin bütün fakültələrində silsilə
şəkildə məlumatlandırma günləri
keçirilir. 
     “ERASMUS+” layihəsinə əsasən
2018-ci ildən etibarən ali təhsil oca-
ğında Varşava modelinə uyğun Om-
budsmanlıq ofisi yaradılacaq. 
    Tədbirdə ali təhsil ocağının rek-
toru, professor İsmayıl Əliyev çıxış
edərək tələbələrlə aparılan söhbət-
lərin mahiyyəti barədə məlumat
verib. 
    Universitetin layihə kordinatoru
Elmira Hüseynova ombudsman,
onun “Naxçıvan” Universitetində
mövqeyi, fəaliyyət sahələri və sə-
lahiyyətləri haqqında geniş məlumat
verib, tələbələrin Ombudsman apa-
ratı vasitəsilə hüquqlarının müda-
fiəsindən bəhs edib və onları ma-
raqlandıran sualları cavablandırıb. 
    Sonra universitetdə yaradılan İd-
rak Hazırlıq Mərkəzinin direktoru
Könül Babayeva çıxış edərək mər-
kəzin gördüyü işlər və təlim sahələri
üzrə məlumat verib. 
    Onu da bildirək ki, məlumat-
landırma günləri noyabr ayının so-
nunadək davam edəcək. 

Nuray ƏSGƏROVA

    AMEA Naxçıvan Bölməsinin
elektron kitabxanasında Cəlil
Məmmədquluzadənin “Hekayələr”
və Məhəmməd Tağı Sidqinin “Mək-
təb hekayətləri” kitablarının mü-
zakirəsi olub.

    Tədbirdə kitabxananın müdiri
Nuridə Kəngərli çıxış edərək bil-
dirib ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin
“Oxunması zəruri olan kitablar
haqqında” 2017-ci il 28 avqust ta-
rixli Sərəncamı gənclərin vətənpər-
vərlik ruhunda tərbiyə edilməsi və
dünyagörüşlərinin artırılmasında
önəmli rol oynayır. Tövsiyə olunan
ədəbiyyatlar sırasında Azərbaycanın,
həmçinin dünya ədəbiyyatının
görkəm li nümayəndələrinin əsərlə-
rinin yer aldığı diqqətə çatdırılıb.
    Daha sonra Əlyazmalar Fondunun
şöbə müdiri Fəxrəddin Eylazovun
“Cəlil Məmmədquluzadənin “He-
kayələr” və Məhəmməd Tağı Sid-
qinin “Məktəb hekayətləri” kitabları
haqqında məruzəsi dinlənilib.
     Sonra kitabxananın əməkdaşla-
rından Könül Cabbarova və Kəmalə
Quliyeva çıxış ediblər. Qeyd olunub
ki, Mirzə Cəlil istedadlı qələm
ustası, demokrat fikirli ziyalı, maa-
rifpərvər bir şəxsiyyət olub və bu,
onun bütün əsərlərində özünü gös-
tərib. Məhəmməd Tağı Sidqinin
“İki bacının söhbəti”, “Ata və ana
məhəbbəti”, “Cəsur və ürəkli uşaq”
və digər hekayələri isə əhəmiyyətinə
və aktuallığına görə Azərbaycan
uşaq ədəbiyyatının qiymətli nümu-
nələri hesab edilir.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İnformasiya şöbəsi

    Culfa şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbdə rəsm və əl işlərindən ibarət təşkil
edilmiş sərgidə 27 qadın və 6 məhdud fiziki imkanlı şəxsin 350 rəsm və əl işləri
nümayiş etdirilib.

    Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın
27-də muxtar respublikada uşaq və
yeniyetmələr arasında başlanğıc və
məhdud formalı vərəmin erkən aşkar
olunub vaxtında müayinə və müalicəyə
cəlb edilməsi üçün kütləvi diaskin sı-
nağına start verilib. 

    Culfa rayonundan başlanan kütləvi
müayinələr əvvəlcə şəhər tam orta mək-
təblərində həyata keçirilib. Culfa şəhər
3 nömrəli tam orta məktəbdə 700 şagird
diaskin sınağına cəlb olunub. 
    Bununla əlaqədar keçirilən tədbirdə
əvvəlcə diaskin testin əhəmiyyətindən
bəhs olunaraq bildirilib ki, vərəm ge-
cikmiş mərhələdə qarşısı alına bilməyən
xəstəlik olduğundan əhalinin əmək qa-
biliyyətli hissəsini sıradan çıxarır. Odur
ki, xəstəliyin erkən diaqnozunun qo-
yulması və müalicəsinin vaxtında baş-
lanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Diaskin testin yüksək səviyyədə həyata

keçirilməsinin mahiyyətinin və əhəmiy-
yətinin öyrənilməsi məqsədilə rayon
mərkəzi xəstəxanası, gigiyena və epi-
demiologiya mərkəzi tərəfindən xidmət
ərazilərində diaskin test sınaqlarına cəlb
edilən uşaqların siyahıları tərtib olunub.
Ərazi prinsipi üzrə bir həkim və iki
tibb bacısından ibarət üç briqada yara-
dılıb. Diaskin test sınaqlarının nəticələri
qiymətləndirilərkən şübhəli və müsbət
reaksiyalı uşaqlar dərin ftiziatr müayi-
nələrinə cəlb ediləcəklər.
    Muxtar respublikada uşaq və yeni-
yetmələr arasında kütləvi diaskin sınağı
dekabr ayının 7-dək davam edəcəkdir.



   Çaşır turşusu. Dağlarda bitən
çaşır bitkisi yazın ilk ayından son-
ra, yəni aprelin 15-20-dən may
ayının sonlarına qədər toplanır,
çiy, qaynadılaraq yeyilir və turşuya
qoyulur. Çaşır bitkisi Naxçıvanda
dəniz səviyyəsindən 800 metrdən
başlamış, 2000-2500 metrə qədər
yüksəklikdə təpə və dağ yamac-
larında, qumlu dağ dərələrində bi-
tir. Çaşır turşusunu hazırlayan za-
man bitki çeşidlənir, sonra pört-
lədilir. 20 faizli duz məhlulu ha-
zırlanır və ya üzərinə həmin nor-
mada duz əlavə edilir. Turşular
üçün sal duzun döyülüb xırdalan-
mışından istifadə edilir. Narın duz
işlətdikdə bitki əpriyir. Çaşır tur-
şusu, adətən, şüşə bankalarda (vax-
tilə küpələrdə) qoyulur. 3 litrlik
şüşə bankada olan çaşırın üzərinə
bəzən bir xışma (tək əlin bükülü
halda tutduğu qədər) arpa atılır
ki, turşu sarı rəngə çalsın. Süfrə-
lərdə çaşır turşusu turşuların şahı
hesab edilir.
   Bolu turşusu. Acı dadı olan bu

bitki, dağlarda çaşıra nisbətən 10-
15 gün tez çıxır. Çiy halda pendirlə
yeyilir. Deyirlər ki, bolu dürməyi
yedikdən sonra çay içmək adama
xoş gəlir. Çaşıra nisbətən turşusu
az qoyulur. 
    Keçi bolusu turşusu. Bu bitki
də dağlarda bitir. Yayıldığı sahə
çaşıra  və boluya nisbətən azdır.
Çiy halda yeyilir, az hallarda tur-
şuya qoyulur.  
    Xıncılovuz turşusu. Azərbay-
canın digər bölgələrində və elmi
ədəbiyyatda buna “cincilim” de-
yirlər. “Azərbaycan dilinin izahlı
lüğəti”ndə xıncılovuz sözü yoxdur.
Naxçıvan dialektində olan yüzə
yaxın söz kimi. Xıncılovuz soğa-
nağı ilə birlikdə çıxarılır. Qovu-
rulub yeyilir. Qovurma ilə qızar-
dıldıqda daha dadlı olur. Qutabı,
kətəsi bişirilir. Tək-tək evlərdə tur-
şusu qoyulur. 
    Sobu turşusu. Sobu, əsasən,

dağ kəndlərində (1500
metrdən yuxarı) bitir. Çox
hazırlanan turşulardandır.
    Cacıq turşusu. Cacığa
Azərbaycanın bəzi böl-
gələrində (Laçın-Kəlbə-
cər) şoşan deyirlər. Əslən
Kəlbəcərdən olan, bitkiləri
çox yaxşı tanıyan, sənət-
şünas Nizami Alıyevin
dediyinə görə, cacıq və
şoşan oxşar bitkilərdir.
Lakin elmi ədəbiyyatda
şoşan bitkisi yoxdur. Cacıq da 1500
metrdən yüksəkdə, Şahbuz, Culfa
və Ordubadın dağ kəndlərində bitir.
Təzə vaxtı qovurulub yeyilir, tur-
şusu qoyulur.
    Baldırğan turşusu. Ən çox iş-
lənən turşulardan biri də baldırğan
turşusudur. Aran zonasında bəzi
həyətlərdə becərilsə də, dağlıq zo-
nada bulaq və çayların kənarla-
rında bitir. Əvvəllər yalnız orta
hissədən çıxan çiçək özəyi topla-
nardı. İndi bu bitkini yığanlar art-
dığı üçün yarpaqların özəkləri də
toplanır. Çiy halda qabığı soyulub
yeyilir. Turşusu heç bir qatqı ol-
madan hazırlanır. 
    Çölkəvəri turşusu. Çölkəvəri
sarımsağa oxşar yabanı bitkidir.
Kök yumruları ilə birlikdə çıxarılır
və turşuya qoyulur. Bəzi dağ kənd -
lərində az miqdarda hazırlanır.
    Tikanlı kəvər (yalama, gəvil,
çöl qarpızı) turşusu. Yabanı hal-
da 600 metrdən 2000 metrə qədər
yüksəklikdə bitən çoxillik, qu-
raqlığadavamlı bitkidir. Erkən
yazda yeni çıxan cücərtiləri 15-
40 santimetrə çatdıqda toplanır.
20 faizli duzlu suda bir həftə sax-
lanılır. Bir həftədən sonra suyu
süzülür, yenidən eyni qaydada
duzlu su hazırlanır, ağzı bağla-
naraq saxlanılır.
    Tikanlı kəvərin çiçək düymə-
ləri. Bu, dünyada ən çox sevilən
turşudur. Almaniyada 200-dən artıq
yemək növündə istifadə olunur.

Türkiyə ərazisində plantasiya şə-
raitində becərilir, may ayından
başlayaraq noyabr ayına qədər çi-
çək düymələri toplanır. Onlardan
əmtəəlik məhsullar istehsal olun-
duqda çiçək düymələri ölçülərinə
görə çeşidlənir. Amerika Birləşmiş
Ştatları, Yaponiya, Kanada, Alma-

niya və sair ölkələrə ixrac edilir.
Naxçıvanda yabanı halda bitir. 30-
40 il əvvəl bəzi böyük sahələrdə
tam örtük əmələ gətirirdi. Babək
rayonunun Sirab kəndində Qara-
yazı, Qahab kəndindən yuxarıdakı
Sürəməlik kövşənində 30-40 hektar
sahədə tam örtük əmələ gətirirdi.
Bu ərazilər yaz və yay aylarında
qoruq saxlanılırdı. İndi isə bu əra-
zilər ilboyu otarıldığı üçün tikanlı
kəvər tək-tək, kanalların, yolların
yaxınlığında, təpə və əkilməyən
düzənliklərdə bitir. 
    Tikanlı kəvərin meyvələrindən
də turşu hazırlanır. Dənələri (bir
meyvənin içərisində 20-30 ədəd
toxum olur) bərkiməyən meyvələr
toplanıb turşu qoyulur. Meyvə-
lərdə acı tam olduğu üçün bir
həftə ara verməklə 3 dəfə duzlu
su məhlulu dəyişdirilir. 
    Armud turşusu. Ümumiyyətlə,
meyvələrdən əvvəllər yalnız armud
turşuya qoyulardı. İndi isə göycə,
göyəm, alça, gavalı, albalı (gilənar)
turşuları da qoyulur. Armud turşusu
el arasında “adamboğan” adlanan
və hətta tam yetişdikdə belə, ye-
yəndə bir qədər adamı boğan, “turşu
armudu” adlanan yabanı armud-
lardan qoyulur. Armudlar az yetişən
zaman toplanır, yuyulduqdan sonra
qablara yığılır. 10 kiloqram armuda
5-6 tikə qənd, yarım stəkan arpa
və ya buğda əlavə edilir. Duzlu su
məhlulu hazırlanıb üzərinə tökülür
və ağzı bağlanır. 

    Xiyar turşusu. Başqa qatqılar
olmadan qoyulan turşulardan biri
də xiyar turşusudur. Əvvəllər taxta
çəlləklərdə qoyulan turşulara yalnız
duzlu su məhlulu hazırlanıb tö-
külərdi. Bəzən isə sarımsaq əlavə
edilərdi. Müasir dövrdə isə xiyar
turşusuna sarımsaq, müxtəlif gö-

yərtilər və sirkə əlavə edilir. Bəzən
isə az yetişmiş pomidorla qarışdı-
rılır. Şüşə balonlara yığılıb, suda
qaynadılıb pasterizə edilir. Yaxşı
pasterizə edilmədikdə bu cür tur-
şular xarab ola bilər. Bu da insan
sağlamlığı üçün təhlükəlidir.
    Pərpərən turşusu. Qatqı ol-
madan turşusu qoyulan bitkilərdən
biri də pərpərən bitkisidir. Qatıq -
aşının hazırlanmasında da pərpə-
rəndən geniş istifadə edilir və ləz-
zətli olur. Pərpərən turşusu da se-

vilən yeməklərdəndir, lakin bu tur-
şudan bəzən ağır zəhərlənmə halları
baş verdiyi üçün bu məhsul az
hazırlanır. 
    Həftəbecər. Adətən, yay yarı
olduqdan, “quyruq doğdu”dan son-
ra evlərdə “həftəbecər” adlanan
turşu qoyulur. Həftəbecər adından
da göründüyü kimi, 5-7 gün ərzində
hazır olan turşudur. Bu turşuya kə-
ləm, kök, pomidor, müxtəlif gö-
yərtilər, bibər, dənəsi bərkiməmiş
qarpız doğranıb vurulur. Tez əmələ
gəlməsi üçün içərisinə sirkə və ya
əzilmiş, yetkin pomidor əlavə edilir.
El arasında “həftəbecər” çox qarı-
şığı olan kimi qəbul edilir və bu-
nunla bağlı “bu lap həftəbecər oldu
ki” ifadəsi yaranmışdır. Bu turşu
tez hazır olduğu kimi, uzun zaman
qalmır, sirkələşir. Ona görə də
həftə becər qarşıda xeyir işi olacaq
ailələrdə çox qoyulur.
    Payız turşusu (qış hazırlığı).
Daha çox hazırlanan turşudur. Bu
turşunun əsasını pomidor, kələm,
gül kələm, kök, bibər, dənəsi bər-
kiməmiş kiçik qarpız və qovun,
bəzən soğan, lobya və sarımsaq
təşkil edir. Bu turşunu hazırlayan
zaman pomidor və bibərlər doğ-
ranmır. Zövqə görə bəzən rəng
vermək üçün turşuya qırmızı pazı
da vurulur. Turşunun içərisinə müx-
təlif göyərtilər – kərəviz, keşniş,
tərxun, şüyüd, bəzən razyananın
toxumu əlavə edilir.   
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    Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik”
Mərkəzində Naxçıvan Musiqi Kolle-
cinin fortepiano ixtisası üzrə III kurs
tələbəsi Səkinə Quliyevanın solo kon-
serti olub.
    Konsertdən əvvəl kollecin musiqi
həyatını və istedadlı tələbənin uğur-
larını əks etdirən videoçarx nümayiş
etdirilib.  
    Tədbirdə qeyd edilib ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında ixtisaslı mu-
siqiçi kadrların yetişdirilməsi, istedadlı
gənclərin musiqi təhsilinə cəlb olun-
ması, milli musiqi alətlərimizin və
xalq mahnılarımızın yaşadılması, eləcə
də klassik və müasir dünya bəstəkar-
larının əsərlərinin öyrənilməsi məq-
sədilə yaradılan Naxçıvan Musiqi Kol-
leci bu gün də gənc musiqiçi kadrların
yetişdirilməsinə öz töhfələrini ver-
məkdədir. Səkinə Quliyeva da istedadı
ilə seçilən tələbələrdən biridir. Azər-
baycan və Naxçıvan Muxtar Respub-
likası üzrə keçirilən gənc fortepiano-
çuların müsabiqələrində diplomlara
layiq görülən istedadlı tələbə həm də
kollecin ictimai işlərində fəallıq göstərir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin istedadlı gənclər üçün
təsis etdiyi təqaüdə layiq görülən
Səkinə Quliyeva Azərbaycan, Avropa
və rus bəstəkarlarının əsərlərini baca-
rıqla ifa edir. İstedadlı tələbə milli
musiqimizi və Avropa musiqisini də-
rindən mənimsəyərək bu əsərlərin ide-
yasını dinləyiciyə bacarıqla çatdırır.
    Azərbaycan və dünya  bəstəkar-
larının əsərlərinin ifa olunduğu kon-
sert görkəmli bəstəkarımız Tofiq Qu-
liyevin “Qaytağı” əsərinin ifası ilə
başa çatıb.
    Sonda Naxçıvan Musiqi Kollecinin
direktoru Günay Əliyeva çıxış edərək
kollecdə istedadlı tələbələrin solo
konsertinin keçirilməsinin ənənə halını
aldığını bildirib. Qeyd edilib ki, bu
konsert Səkinə Quliyevanın ikinci
solo konsertidir. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, tələbənin
müəllimi Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının Əməkdar müəllimi Nərminə
Qədim ovadır.

    Naxçıvan Şahmat Mərkəzində sağ-
lamlıq imkanları məhdud uşaqlar
arasında şahmat üzrə Naxçıvan Mux-
tar Respublika birinciliyi keçirilib. 
    Muxtar respublikanın Gənclər və
İdman Nazirliyi ilə Paralimpiya Fe-
derasiyasının birgə təşkil etdiyi birin-
cilikdə 20 zəka sahibi mübarizə aparıb.
Turnir İsveçrə sistemi üzrə 5 turdan
ibarət olub.
    Bütün rəqiblərinə qalib gələn Yusif
Səfərəliyev turnirin qalibi olub. Digər
iki pillədə Turan Nağıyev və Ramil
Ələkbərov qərarlaşıblar. 
    Qaliblərə diplom və fəxri fərmanlar
təqdim olunub.

Şahmat birinciliyi
keçirilib

    Qış azuqəsinin əsasını şorabalar (Naxçıvanın əksər bölgələrində
buna turşu deyirlər) təşkil edir. Bişirilən yeməklərin əksəriyyətinin
yanında süfrəyə turşu verilir. Bəzən isə, sadəcə olaraq, pendir-
çörəklə də yeyilir. Azərbaycanın digər bölgələrinə nisbətən Nax-
çıvanda turşu çeşidləri daha çoxdur. Xüsusən yabanı bitkilər
Naxçıvanda çox qədimdən yığılaraq turşu hazırlanıb. 

Səhmdar cəmiyyətin adı,
təsis tarixi və sərəncam 

nömrəsi

Səhmdar 
cəmiyyətin 

hüquqi ünvanı

Nizamnamə
kapitalının

həcmi
(manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılan səhmlər Satışa 
çıxarılan 
səhmlərin 
nominal
dəyəri
(manat)

Satışa 
çıxarılan
səhmlərin  
ilkin hər-
rac satış 
qiyməti 
(manat)

Satılmış        Satılmış
səhmlərin     səhmlərin 

sayı              satış
(ədəd)         qiyməti

(manat)

Sayı
(ədəd)

Nizamnamə 
kapitalında 

faizlə

1.
Naxçıvan “Tikinti ma-
terialları” Açıq Tipli
Səhmdar Cəmiyyəti
16.01.1998; №30

Babək rayonu,
Qarabörk
stansiyası

242002,00 121001 2,00 36325 30,02 72649,00 36324,50 36325 36324,50


