
Aprelin 29-da Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Döv-
lət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiya tərəfindən Babək
rayonunda “Dövlət qulluqçu-
larının etik davranış qaydaları”
və “Dövlət orqanlarında kadr-
larla iş” mövzularında səhər
və günün ikinci yarısında se-
minarlar keçirilib. 

    Seminarlarda
komissiyanın sədri
Etibar Musa yevin,
şöbə müdiri Rafiq
Nəcəfovun, sektor
müdiri Arzuman
İmanovun çıxışları
olub. Çıxışlarda
qeyd edilib ki, 31
may 2007-ci il ta-
rixdə “Dövlət qul-
luqçularının etik
davranış qaydaları haqqında” Azər-
baycan Respublikasının Qanunu
qəbul edilib. Qanun dövlət qul-
luqçuları üçün etik davranış qayda
və prinsiplərini, həmçinin onlara
əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi
mexanizmləri müəyyən edir. Qa-
nunun birinci maddəsində qeyd
olunur ki, etik davranış qaydaları
dövlət qulluqçusu statusuna malik
olan bütün şəxslərə şamil edilir.
Hər bir dövlət qulluqçusu qanunun
aliliyini, insan hüquqlarını, de-
mokratik prinsipləri və yüksək
etik davranış qaydalarını rəhbər
tutaraq bu qanunun müddəalarına
əməl etməyə borcludur.
    Bildirilib ki, şəxsin, cəmiyyətin
və dövlətin maraqları naminə döv-
lət qulluqçuları öz vəzifə borclarını
səmərəli yerinə yetirməyə borc-
ludurlar. Onlar bütün hallarda hər
bir şəxs üçün vicdanlılıq nümunəsi
olmalıdırlar. Dövlət qulluqçusu
etik davranışı, peşəkar fəaliyyəti
ilə dövlət orqanlarına hüquqi və
fiziki şəxslərin inamını artırmalı
və möhkəmləndirməli, dövlət qul-
luğu vəzifələrinin icrası ilə bir
araya sığmayan, onun adına xələl
gətirə biləcək, habelə dövlət or-
qanının nüfuzunu aşağı sala biləcək
hərəkətlərə yol verməməlidir. O,
Azərbaycan Respublikasının, döv-
lət orqanının və dövlət qulluğunun
nüfuzunu möhkəmləndirməyə, öz
adını və şərəfini uca tutmağa borc-
ludur. Dövlət qulluqçusu etik dav-
ranış qaydalarının onun tərəfindən
pozulması nəticələrini aradan qal-
dırmağa, o cümlədən ictimai eti-
madın bərpası üçün tədbirlər gör-

məyə borcludur. Qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş hallar istisna ol-
maqla dövlət qulluqçusu xidməti
vəzifələrinin icrası ilə bağlı fiziki
şəxslərin, habelə digər dövlət qul-
luqçularının şəxsi həyatı, şərəf və
ləyaqəti barədə ona məlum olmuş
məlumatların konfidensiallığını
təmin etməlidir.
    Qeyd edilib ki, dövlət qulluq-
çusu bütün şəxslərə, o cümlədən

birbaşa və yuxarı rəhbəri ilə və
ya tabeliyində olan şəxslərə mü-
nasibətdə nəzakətli, xeyirxah, diq-
qətli və səbirli olmalıdır. O, özünün
və ya maraqlı şəxslərin mənafe-
lərinin onun xidməti vəzifələrini
yerinə yetirməsinə təsir etməsinə
yol verməməli və bu cür təsir
üçün şərait yaratmamalı, qulluq
etdiyi dövrdə maraqların toqquş-
masına yol verməməli və qanunsuz
olaraq öz vəzifə səlahiyyətlərindən
şəxsi maraqları üçün istifadə et-
məməlidir. Etik davranış qayda-
larının pozulması dövlət qulluq-
çusunun intizam məsuliyyətinə
cəlb edilməsi üçün əsasdır. Dövlət
qulluqçusunun intizam məsuliy-
yətinə cəlb edilməsi qanunverici-
liklə nəzərdə tutulmuş qaydada
və müddətdə həyata keçirilir.
    Günün ikinci yarısında keçirilən
“Dövlət orqanlarında kadrlarla iş”
mövzusunda seminarda iştirakçı-
lara dövlət qulluqçularının şəxsi
işinin aparılması qaydaları, dövlət
hakimiyyəti orqanlarında, idarə,
təşkilat və müəssisələrdə kargü-
zarlığın aparılması, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Qulluq-
çuları Reyestrinin aparılması qay-
daları, dövlət orqanlarında  dövlət
qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin
verilməsi qaydaları, dövlət orqan-
ları tərəfindən komissiyaya gön-
dərilən sənədlərdə daha çox rast
gəlinən nöqsanlar və onların aradan
qaldırılması yolları haqqında mə-
lumat verilib.
    Sonda iştirakçıları maraqlandıran
suallar cavablandırılıb.

Xəbərlər şöbəsi

Komissiya dövlət qulluqçuları üçün
seminarlara başlayıb    Aprelin 29-da Naxçıvan Müəl-

limlər İnstitutunda “Heydər Əliyev
lektoriyası”nın “Heydər Əliyev və
Naxçıvanın muxtariyyət məsələsi”
mövzusuna həsr olunmuş növbəti
məşğələsi  keçirilmişdir. 
    Məşğələni giriş sözü ilə institu-
tun rektoru, professor Oruc Həsənli
açmışdır.

Lektoriyada ins-
titutun baş müəllimi,
tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Ələkbər
Cabbarlının “Heydər
Əliyev və Naxçıva-
nın muxtariyyət mə-
sələsi” mövzusunda
məruzəsi dinlənil-
mişdir. Məruzədə
qeyd olunmuşdur ki,

Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün və
muxtariyyətinin qorunması ulu
öndərin adı ilə bağlıdır. Ümummilli
lider Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisinin Sədri vəzifə-
sində çalışarkən nəinki Naxçıvanın
toxunulmazlığı, bütövlükdə, Azər-
baycanın tərəqqisi, milli iqtisadi
strategiyanın müəyyənləşdirilməsi,

diplomatik münasibətlərin inkişafı
və digər taleyüklü məsələlərlə
bağlı mühüm siyasi qərarlar qəbul
etmişdir. Məhz dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyevin rəhbərliyi sayə-
sində Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Azərbaycanın dövlət müs-
təqilliyinın əldə olunmasında və
qorunmasında əhəmiyyətli siyasi-
tarixi rol oynamışdır. 
    Bildirilmişdir ki, bu gün Nax-
çıvan üçüncü intibahını yaşayır
və bu intibah prosesləri ümum-
milli lider Heydər Əliyevin ide-
yalarının uğurla reallaşdırılması-
nın nəticəsidir.
    Sonda lektoriya iştirakçıları ulu
öndər Heydər Əliyevin həyatı və
siyasi fəaliyyətinə həsr olunmuş
sənədli filmə baxmışlar. 

Heydər Əliyev və Naxçıvanın muxtariyyət məsələsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da Yaponiya Nazirlər

Kabineti nəzdində Olimpiya Agentliyinin rəhbəri, Baş nazirin səhiyyə və idman məsələləri

üzrə xüsusi müşaviri Takeo Hiratanı qəbul etmişdir.

Yaponiya Olimpiya Agentliyinin rəhbəri, Baş nazirin səhiyyə və idman məsələləri üzrə

xüsusi müşaviri Takeo Hirata Azərbaycana ötən səfərlərini və xalqımızın ümummilli lideri

Heydər Əliyev ilə görüşünü böyük ehtiramla xatırladı. O, ötən dövr ərzində ölkəmizdə

gedən sürətli inkişaf proseslərinin onda dərin təəssürat yaratdığını dedi.

Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə bütün sahələrin inkişafı ilə bağlı ardıcıl tədbirlərin

həyata keçirildiyini vurğuladı.

Görüşdə Azərbaycan ilə Yaponiya arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən energetika

sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Həmkarlar İttifaqları Şurasında
“Muxtariyyət ili” ilə əlaqədar tədbir
keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə
şuranın sədri Sucaxan Novruzov
açaraq muxtar respublikamızda
iqtisadi və sosial sahələrdə əldə
edilən böyük uğur və nailiyyətlər-
dən söhbət açmışdır. 
    Bildirilmişdir ki, bu diyarda hə-
yata keçirilən köklü islahatlar, so-
sial-iqtisadi sahədə yaradılan əsaslı
dönüş, əhalinin məşğulluğunun qay-
ğısına qalınması vətəndaşlarımızın
həyat şəraitinin yaxşılaşmasına xeyli
təsir göstərməkdədir. Muxtar res-
publikada fasiləsiz reallaşdırılan iri-
miqyaslı tədbirlərin nəticəsidir ki,
son illər on minlərlə insan işlə təmin
olunmuş, onların layiqli və təhlü-

kəsiz əməyinin qay-
ğısına qalınmışdır. Bu
gün qürur və iftixar
hissi ilə qeyd edə bi-
lərik ki, muxtar res-
publikamızda son 18
ildə on minlərlə yeni
iş yeri yaradılmışdır.
Sosial obyektlərin is-
tifadəyə verilməsi,
yeni istehsal sahələ-
rinin yaradılması yerlərdə həmkarlar
ittifaqlarının yaranmasına və Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Həm-
karlar İttifaqları Şurasının sıralarının
genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Bu
gün hər bir ittifaq üzvü bu nailiy-
yətləri ümummilli liderimizin siyasi
kursunun muxtar respublikamızda
uğurla davam etdirilməsinin nəticəsi

hesab edir. Dövlətimizin bu qayğısı
bizi muxtar respublikada elan olun-
muş “Muxtariyyət ili”ndə daha fəal
fəaliyyətə sövq edir.
    Sonra şura əməkdaşlarından Üm-
bülbanu Musayevanın, Məhsəti
Məmmədovanın, Qərənfil Cəmiye-
vanın və Mahir Şıxəliyevin çıxışları
olmuşdur. 

“Muxtariyyət ili” ilə əlaqədar tədbir

    Dünən Şərur Rayon Proku-
rorluğunun təşkilatçılığı ilə ra-
yonun Düdəngə kəndində ətraf
mühitin mühafizəsi, həmçinin tə-
bii qaz və elektrik enerjisindən
düzgün istifadə qaydalarına həsr
olunmuş tədbir keçirilmişdir. Dü-
dəngə kənd sakinlərinin iştirak
etdiyi tədbiri kənd inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndə Roza
Mustafayeva açmışdır.
    Şərur Rayon Prokurorluğunun
böyük müstəntiqi Valid Mustafa-
yev “Ətraf mühitin mühafizəsi
hər birimizin vətəndaşlıq borcu-
dur” mövzusunda çıxış edərək bil-
dirmişdir ki, son illər ətraf mühitin
mühafizəsi və təbii sərvətlərdən
istifadəyə dair bir sıra normativ-
hüquqi aktlar qəbul edilmiş, tə-
biətin qorunması və sağlamlaşdı-
rılması sahəsində mühüm addımlar
atılmışdır. Qanunvericiliyə görə,
ətraf mühitin mühafizəsi dedikdə

ətraf mühitdə təbii mövcud olan
maddi varlıqların qorunub saxla-
nılması başa düşülür. Ətraf mühitə
ziyan vurulması nəticəsində bitki
örtüyünün, heyvanların, su ob-
yektlərinin, bioloji sərvətlərin
məhv olması, atmosferin korlan-
ması və torpaqların tənəzzülə uğ-
raması halları baş verir. 
    Qeyd olunmuşdur ki, muxtar
respublikamızda ekoloji tarazlığın
qorunub saxlanılması üçün mü -
hüm addımların atılmasına baxma -
yaraq, hələ də ətraf mühitə bi -

ganə yanaşanlara rast
gəlinir. Unutmaq ol-
maz ki, təbiəti qoru-
maq ümumxalq işidir
və bu sahədə vətən-
daşlar hüquq-mühafi-
zə orqanlarına kömək
etməlidirlər. 

Şərur rayon proku-
roru Kamil Şükürov

çıxış edərək təbii qaz və elektrik
enerjisindən düzgün istifadə qay-
daları haqqında danışmışdır. Vur-
ğulanmışdır ki, enerji növlərindən
səmərəli istifadə olunması bazar
iqtisadiyyatının mühüm amili olan
qənaətcillik vərdişlərinə yiyələn-
məklə bərabər, ölkəmizdə enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sa-
həsində hüquqi və iqtisadi nöqte-
yi-nəzərdən irəliyə doğru atılmış
addım kimi səciyyələndirilir.
     Sonda tədbir iştirakçılarını maraq-
landıran suallar cavablandırılmışdır.

Maarifləndirici tədbirlər davam etdirilir
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    Ümummilli liderimiz hələ respublikamıza
birinci rəhbərliyi dövründə Azərbaycançılıq
istiqamətində çox böyük, həm də qətiyyətli
addımlar atmışdı. Azərbaycan tarixinin, di-
linin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin hər-
tərəfli şəkildə və dərindən öyrənilməsi, təb-
liği, gənc nəslin milli-mənəvi dəyərlər ru-
hunda tərbiyəsi, milli şüurun dirçəlişi, ümu-
mən, bütün sahələrdə Azərbaycançılıq ama-
lının möhkəm, etibarlı bazasının formalaş-
dırılması yönündə həyata keçirilən qətiyyətli
tədbirlər məhz ulu öndərin parlaq dühası,
ardıcıl səyləri sayəsində reallaşmışdı. Ötən
əsrin yetmişinci illərində görkəmli siyasi
xadimin təşəbbüsü ilə Azərbaycan dili və
tarixinə dair aparılan bir sıra fundamental
tədqiqatlara ilk dəfə dövlət mükafatının
verilməsi də bu sahədəki mükəmməl kon-
sepsiyanın üzvi tərkib hissəsi idi. Ayrıca
vurğulamaq yerinə düşər ki, respublikamızın
1978-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyasına
Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu barədə
maddənin daxil edilməsi də Azərbaycançılıq
ideologiyasının möhtəşəm təntənəsi kimi
o zaman çox böyük əks-səda doğurmuşdu.
Sovetlər Birliyinin sərt mühitində belə bir
addımı yalnız Heydər Əliyev kimi böyük
dahi, bütün varlığı xalqa, Vətənə məhəb-
bətdən yoğrulmuş müdrik şəxsiyyət, əsl
rəhbər ata bilərdi. Ulu öndər sonralar
o dövrü belə xatırlayırdı: “Yadımdadır,
1978-ci ildə biz Azərbaycanın Konstitusi-
yasına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması
haqqında maddə daxil edəndə Moskvadan
... nə qədər təzyiqlər göstərildi. Ancaq biz
bu təzyiqlərə dözdük”. 
    O vaxtkı rejimin çətinliklərinə baxmayaraq,
dahi rəhbərimiz Azərbaycançılığın tərkib
hissəsi kimi xarici ölkələrdə yaşayan soy-
daşlarımızla mədəni əlaqələrin qurul-masına
da xüsusi diqqət yetirirdi. Təkcə elə o zaman
fəaliyyət göstərən Xarici Ölkələrlə Dostluq
və Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin imkanla-
rından bu yöndə məharətlə istifadə olunmasını
xatırlatmaq kifayətdir.
    Ümumiyyətlə, ulu öndərin respublikamıza
birinci rəhbərliyi dövründə bütün sahələrdə
həyata keçirdiyi düşünülmüş, məqsədyönlü
tədbirlər gələcəyə hesablanmış milli siyasətin
parlaq ifadəsi idi. Haqlı olaraq vurğulanır
ki, Azərbaycanın 1991-ci ildə qovuşduğu
müstəqilliyin ilkin bazası, zəruri təməli
məhz ulu öndər Heydər Əliyevin respubli-
kaya birinci rəhbərliyi dövründə qoyulmuş-
dur. SSRİ hökumətində yüksək post tutduğu
1982-1987-ci illərdə, eləcə də fəaliyyətinin
sonrakı mərhələlərində də ümummilli lideri -
miz daim Azərbaycan naminə çalışmış, res-
publikamızın milli maraqlarının təminatına
yönələn konseptual siyasət yürütmüş, böyük
tarixi missiyanı ardıcıl şəkildə və qətiyyətlə
gerçəkləşdirmişdir.
    Azərbaycan 1991-ci ildə dövlət müstə-
qilliyini elan etsə də, o zamankı rəhbərliyin
yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində çox keçmə-
dən ölkə nəinki istiqlalını, bütövlükdə, öz
varlığını itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qal-
mışdı. Belə bir taleyüklü məqamda xalqın
təkidli tələbi ilə 1993-cü ildə respublikada
yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan ulu
öndər Heydər Əliyev qısa müddətdə Azər-

baycanı düşdüyü ağır vəziyyətdən qurtardı,
bütün sahələrdə hüquqi-demokratik prin-
siplərə əsaslanan idarəçiliyi, hərtərəfli in-
kişafı təmin etdi.
    “Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti
onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr et-
mişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam”, – deyən görkəmli siyasi
xadimin, böyük vətənpərvərin müstəqil döv-
lətimizə rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illər
həm də onun Azərbaycançılıq təliminin
möhtəşəm təntənəsi, həyati gücünün əzəmət
və vüsətinin parlaq təzahürüdür. Belə ki,
bu illərdə dahi rəhbərimiz tərəfindən Azər-
baycançılıq ideologiyasının əsas müddəaları,
başlıca prinsipləri sistemli şəkildə işlənib
hazırlanmış və cəmiyyət həyatının bütün
sahələrində öz ifadəsini tapmışdır. “Bizim
üçün bir tarixi amil – Azərbaycançılıq
ideologiyası var”, – deyən görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyev bu təlimin prinsip-
lərindən, qarşıya qoyduğu vəzifələrdən bəhs
edərkən ən vacib məqamı ayrıca vurğula-
mışdır: “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
əsas ideyası Azərbaycançılıqdır. Hər bir
azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə
qürur hissi keçirməlidir və biz Azərbay-
cançılığı – Azərbaycan dilini, mədəniyyətini,
milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini
yaşatmalıyıq”.
    Müstəqil Azərbaycanın siyasi-ideoloji
strategiyasının əsasında dayanan və ulu
öndərin böyük dühasının bəhrəsi olan Azər-
baycançılıq təlimi müstəqil dövlətimizin
hərtərəfli inkişafının etibarlı təməlidir. Milli
ideologiyamız olan Azərbaycançılığı tarixilik
və müasirlik kontekstində dəyərləndirən,
ölkəmizin dünəni, bu günü və gələcəyi üçün
əsas istiqamətverici təlim sayan, onun bütün
xalq, müxtəlif siyasi qüvvələr üçün birlik
vasitəsi olmasının vacibliyinə xüsusi önəm
verən ulu öndər fikrini belə ümumiləşdir-
mişdir: “Milli ideologiyamız tarixi keçmi-
şimizlə, millətimizin adət-ənənələri ilə, xal-
qımızın, dövlətimizin bu günü və gələcəyi
ilə bağlı olmalıdır. Bu ideologiya bütün
xalqın, dövlətin mənafeyinə uyğun olmalı,
müxtəlif sosial təbəqələrin, siyasi partiya-
ların bir ideya ətrafında birləşməsinə yol
açmalıdır”.
    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
Azərbaycançılıq təliminin  bir üstün cəhəti
də ondadır ki, bu ideologiya milli-mənəvi
dəyərlərə  əsaslanmaqla, onları qoruyub ya-
şatmaqla, inkişaf etdirməklə yanaşı, bəşər
sivilizasiyasının ən qabaqcıl nailiyyətlərindən
də bəhrələnir, bu sintez isə, son nəticədə,
hər bir vətəndaşın, bütövlükdə, ölkənin və
xalqın yüksəlişini təmin edir. Dahi rəhbər
bu barədə demişdir: “Azərbaycançılıq öz
milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini
qoruyub saxlamaq, eyni zamanda onların
ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteq-
rasiyasından bəhrələnmək və hər bir insanın
inkişafını təmin etmək deməkdir”. 
    Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan di-
linin, tarixinin, ədəbiyyat və mədəniyyətinin
Azərbaycançılıq məfkurəsi ilə dərkinin me-

todologiya və strategiyasını formalaşdırmışdır.
Onun 18 iyun 2001-ci il tarixli “Dövlət dilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında”,
həmçinin 9 avqust 2001-ci il tarixli “Azər-
baycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Gününün
təsis edilməsi haqqında” fərmanları bu ba-
xımdan böyük tarixi-siyasi əhəmiyyət daşı-
maqla milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına,
möhkəmləndirilməsinə və daha da yüksəlişinə
xidmət edir. Azərbaycançılıq ideologiyasının
çoxşaxəli sistemində milli dil məsələləri xüsusi
yer tutur. Hər bir xalqın milli varlığının tə-
cəssümü, daşıyıcısı olan doğma dilin tərəq-
qisinin, statusunun, işlənmə dairəsinin yüksək
səviyyədə təsbit olunması müstəqil dövlət qu-
ruculuğu prosesində, milli-mənəvi həmrəyliyin
təmin edilməsində ən vacib faktorlardan biridir.
“Ana dilimiz müstəqil Azərbaycanın, Azər-
baycan xalqının ən böyük milli sərvətidir”, –
deyən ulu öndərin Azərbaycançılıq təlimində
ana dilinin roluna verilən aşağıdakı qiymət,
irəli sürülən qiymətli tövsiyələr  bu baxımdan
xarakterikdir: “Hər bir Azərbaycan gənci...
birinci növbədə, gərək öz dilini, ana dilini
bilsin... Bu, ölkənin dövlət dilidir və gənc bu
dildə təhsil alsın, bu dildə yazsın, bu dildə
oxusun. Məhz bu dildə Azərbaycan xalqının
zəngin tarixini, mədəniyyətini, əsrlər boyu
yaranmış böyük irsini öyrənə bilsin”. 

    Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
Azərbaycançılıq təlimində  milli mədəniyyətə,
ədəbiyyata da xüsusi dəyər verilmiş, onların
əhəmiyyəti həmişə nəzərə alınmışdır. Bu da
təsadüfi deyil, çünki ədəbiyyat, incəsənət
əsrlər boyu milli varlığın keşiyində dayanmış,
milli-mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı, qoruyucusu
kimi üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə
yetirmişdir. “Xalq bir neçə xüsusiyyətləri
ilə tanınır, sayılır və dünya  xalqları içəri-
sində seçilir. Bu xüsusiyyətlərdən ən böyüyü
mədəniyyətdir”, – deyən müdrik rəhbər mə-
dəniyyəti xalqı irəliyə aparan, inkişaf etdirən,
dünyada tanıtdıran, milli məfkurəni yaşadan
mühüm vasitə kimi yüksək qiymətləndir-
mişdir. Ona görə də ulu öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycançılıq təliminin əhatəli
sistemində milli-mənəvi dəyərlərin qorun-
ması, tarixi keçmişin şanlı ənənələrinə, ədə-
bi-mədəni abidələrinə ardıcıl diqqət və qayğı
həmişə ön planda dayanmışdır. Ustad klassik -
lərin yubileylərinin keçirilməsi, xatirələrinin
əbədiləşdirilməsi, əsərlərinin nəşri, təbliği,
müasir yaradıcı ziyalılara verilən yüksək
qiymət bunun bariz nümunəsidir. Təkcə elə
milli kimliyimizin, mənəvi dəyərlərimizin
ana kitabı olan “Kitabi-Dədə Qorqud” das-
tanının 1300, söz mülkünün sultanı Mə-
həmməd Füzulinin 500 illik yubileylərinin
YUNESKO xətti ilə dünya miqyasında geniş
qeyd olunması Azərbaycan mənəviyyatının
təbliği işinə böyük töhfədir. Belə faktlar
yüzlərlə, minlərlədir.
    Ulu öndər xalqımıza məxsus müqəddəs
adət-ənənələrin qorunması işinə də xüsusi
diqqət yetirmişdir. Cəmiyyət həyatında  mü-
şahidə olunan bəzi neqativ meyillərin azər-
baycanlı mentaliteti ilə bir araya sığmadığına
diqqət yönəldib onlara qarşı kəskin mövqe
ortaya qoyan dahi rəhbərin “Milli-mənəvi
dəyərlərin pozulması xalqımıza qarşı ba-
ğışlanılmaz xəyanətdir!” adlı bəyanatı və-
tənpərvərliyin, Azərbaycançılığın, yüksək
mənəviyyat amalının əsl təcəssümüdür. 
    Hazırda ölkəmizin ideoloji həyatında mü-
hüm yer tutan, bütün sahələrdə həmrəyliyin
və möhtəşəm uğurların əsas faktorlarından
biri sayılan  Azərbaycançılıq, ümumən, bütün
dünyada yaşayan yurddaş və soydaşlarımızı
birləşdirən mükəmməl təlimdir. Azərbaycan-
çılıq ideologiyasının bütün dünya azərbay-
canlıları arasında yayılması, getdikcə geniş-
lənməsi də məhz ulu öndər Heydər Əliyev
dühasının işığında gerçəkləşmişdir. Təsadüfi
deyil ki, 31 dekabrın “Dünya Azərbaycanlı-
larının Həmrəyliyi Günü” kimi qeyd edilməsi
üçün ilk rəsmi qərar da məhz Heydər Əliyevin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə qəbul olunmuşdur.

Belə ki, ulu öndər Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində
çalışarkən muxtar respublikanın Ali Məclisi
16 dekabr 1991-ci il tarixdə “31 Dekabr –
Dünya Azərbaycan türklərinin Həmrəylik və
Birlik Günü haqqında” Qərar qəbul etmişdir. 
    Görkəmli dövlət xadimi Azərbaycana
ikinci rəhbərliyi dövründə də bu istiqamətdə
sistemli, möhtəşəm işlər görmüşdür. Dünyanın
müxtəlif ölkələrində yaşayan yurddaşlarımızla
əlaqələrin qurulması və möhkəmləndirilməsi,
bu məqsədlə ayrıca Dövlət Komitəsinin
təşkili, dünya azərbaycanlılarının qurultay-
larının keçirilməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması və digər çoxsaylı təd-
birlər bu baxımdan xarakterikdir. Ulu öndər
dünyanın müxtəlif ölkələrinə səfərləri zamanı
həmişə vaxt tapıb orada yaşayan soydaşları-
mızla görüşür, onların Azərbaycançılıq ide-
yaları ətrafında birləşməsi üçün müdrik töv-
siyələrini verirdi. Görkəmli siyasi xadimin
aşağıdakı sözləri bütün zamanlarda dünya
azərbaycanlıları üçün əsl fəaliyyət devizi,
həyat kredosudur: “Bizim hamımızın bir
Vətəni var – bu, Azərbaycan dövlətidir.
Azərbaycanlı hər yerdə yaşaya bilər, ancaq
azərbaycanlılığını, öz dilini, dinini, milli
ənənələrini unutmamalıdır. Onun qəlbi dai-
ma doğma Azərbaycanla bir vurmalıdır”.

    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
müstəqil Azərbaycan dövlətini “bütün dünya
azərbaycanlıları üçün istinad və cazibə mər-
kəzi, onların ümid və məhəbbətlə üz tut-
duqları müqəddəs məkan” kimi dəyərlən-
dirməklə yanaşı, planetimizin müxtəlif öl-
kələrində yaşayan milyonlarla soydaşımızı
bu sual ətrafında fikirləşməyə də səsləyirdi:
“Siz düşünməyin ki, Azərbaycan bizim
üçün nə edib, düşünün ki, biz Azərbaycan
üçün nə etmişik. Onda Azərbaycan da
irəli gedər, Azərbaycan diasporu da inkişaf
edər”.
    Dahi rəhbərin bu qiymətli sözləri harada
yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azər-
baycanlını daim Vətən və xalq üçün fəaliyyətə
səfərbər etməkdədir.
    Müdrik rəhbərimiz 2001-ci il noyabr
ayının 9-10-da Bakıda keçirilən Dünya Azər-
baycanlılarının Birinci Qurultayındakı çıxı-
şında Azərbaycançılıq məfkurəsinin müxtəlif
ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız üçün bir-
ləşdirici funksiyasına, ideoloji əhəmiyyətinə
yüksək qiymət verərək demişdir: “Azərbay-
canlılar harada yaşamalarından asılı ol-
mayaraq, daima öz milli-mənəvi dəyərlərinə,
milli köklərinə sadiq olmalıdırlar. Bizim
hamımızı birləşdirən, həmrəy edən Azər-
baycançılıq ideyasıdır, Azərbaycançılıqdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən-
dən sonra Azərbaycançılıq məfkurəsi aparıcı
ideya kimi həm Azərbaycanda, həm də
bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar
üçün əsas ideya olubdur. Biz həmişə bu
ideya ətrafında birləşməliyik”. 
    Bəli, dahi rəhbərin tövsiyə etdiyi Azər-
baycançılığın ana xətti məhz budur – həmişə
və hər yerdə Azərbaycan naminə çalışmaq,
onun hərtərəfli yüksəlişinə səy göstərmək,
milli-mənəvi dəyərləri qorumaq, Vətən və
xalq qarşısında borc və məsuliyyəti dərk
edib əməli fəaliyyətdə rəhbər tutmaq!
    Hazırda ölkəmizdə bütün digər sahələrlə
yanaşı, Azərbaycançılıq təliminin prinsip-
lərinin ardıcıl və əhatəli şəkildə həyata ke-
çirilməsi sahəsində də ulu öndərin siyasi
kursuna dönmədən əməl olunur, Vətənimizin
və xalqımızın hərtərəfli yüksəlişi üçün
misilsiz işlər görülür. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
2011-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarının
Üçüncü Qurultayındakı çıxışında dediyi aşa-
ğıdakı sözlər də Azərbaycançılıq ideologi-
yasının əbədiyaşar gücünü bir daha nümayiş
etdirir: “Bizim bir  Vətənimiz var – Azər-
baycan! Bizim bir dilimiz var – Azərbaycan
dili! Bizim ümumxalq ideologiyamız var –
Azərbaycançılıq məfkurəsi”.

Azərbaycançılıq ideologiyasının banisi

AAzərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında
da bu yöndə son dərəcə böyük və əhatəli işlər görülmüş və görülməkdədir.

Hazırda Naxçıvan ümummilli liderin siyasi kursuna, onun Azərbaycançılıq ideologiyasına
istinadən heyrətamiz inkişafın və quruculuğun ən parlaq təzahür meydanıdır. Bütün
bunların hamısının əsasında “Mənim həyatımın məqsədi Azərbaycandır, Azərbaycan
xalqıdır, Azərbaycan Respublikasıdır, Azərbaycan vətəndaşıdır”, – deyən ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin möhtəşəm  və əbədiyaşar təlimi durur.

Hüseyn HƏŞİMLİ 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, 

filologiya elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi

Bütün zamanların ən böyük azərbaycanlısı, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
möhtəşəm fəaliyyəti Vətənə, xalqa şərəfli xidmətin heyrətamiz nümunəsi olduğu

kimi, onun mükəmməl təlimi, müdrik ideyaları da son dərəcə qiymətlidir. Ulu öndərin
bütöv bir sistem təşkil edən nəzəri irsində və siyasi fəaliyyətində önəmli yer tutan məsələlərdən
biri də  Azərbaycançılıqdır. Dahi rəhbər müxtəlif məruzə, çıxış və nitqlərində bu məsələyə
xüsusi diqqət yetirmiş, Azərbaycançılığın elmi-nəzəri, siyasi-ideoloji prinsiplərini müəy-
yənləşdirmiş və əsaslandırmış, eyni zamanda bütün fəaliyyəti boyunca bu ideologiyanın
hərtərəfli şəkildə gerçəkləşdirilməsi üçün ardıcıl, konseptual tədbirlər həyata keçirmişdir.

Azərbaycanın özü qədər əbədi



3

    Yeni stansiyanın texniki göstəri-

ciləri: nasos stansiyasında 1-i ehtiyat
olmaqla, 3 nasos quraşdırılmışdır.
Hər birinin gücü 550 kilovat-saat
olan nasosların su sərfi saatda 1800
kubmetrdir. Ərazidə suqəbuledici
hovuz tikilmişdir. Kanaldan hovuza
daxil olan su nasoslar vasitəsilə
diametri 800 millimetrlik təzyiqli
boru xəttinə vurulur. Təzyiqli boru
xəttinin üzərində 6 suburaxıcı vardır.
Həmçinin 1941 metr uzunluğunda
müxtəlifdiametrli paylayıcı boru
xətləri çəkilmiş, 73 ədəd suötürücü
qapı qoyulmuşdur. Nasos stansiya-
sını elektrik enerjisi ilə təmin etmək
üçün ərazidə 2 min kilovat gücündə
transformator quraşdırılmış, 3700
metr uzunluğunda elektrik xətti çə-
kilmişdir. Layihə üzrə tikinti işləri
aparılarkən 8 kilometrə yaxın müx-
təlifdiametrli metal boru xətti, 7
kilometrdən artıq beton və 100 ki-
lometrə yaxın torpaq kanal çəkil-
mişdir. Bunun da hesabına Sədərək
rayonunda 1500 hektar torpaq sahəsi
əkin dövriyyəsinə qatılmışdır. 
    Stansiyanın istifadəyə verilməsi
Sədərək rayonunda böyük bayram
sevinci yaratmışdır. Bu yazını rayon
sakinləri ilə söhbət əsasında hazır-
lamağa çalışdıq. 
    Təqaüdçü Əsgər Bağırov deyir
ki, Sədərək torpaqları münbit tor-
paqlardır. Bu torpaqlarda hər şey
bitirmək mümkündür. Ancaq ra-
yonun suvarma suyuna olan tələ-
batı mövcud şəraitdən tam şəkildə
istifadə etməyə imkan verməyib.
Hələ sovet dönəmində, ictimai tə-

sərrüfatlar dövrü Sədərəkdə su-
varma suyu sarıdan çətinliklər ya-
şanıb. Əkin sahələrinin suvarıl-
masında başlıca mənbə üçpilləli
nasos stansiyası olub. Arpaçay Su
Anbarının sağ sahil kanalından ra-
yona gətirilən su hesabına tələbat
qismən ödənilməyə başlanılıb.
Problemin tamamilə həll edilməsi
üçün inşa edilən yeni stansiya
muxtar respublikada bu sahəyə
davamlı qayğının göstəricisi, Sə-
dərəyin torpaq mülkiyyətçilərinə
dövlətimizin ən böyük qayğıların-
dan biridir. Mən özüm yeni stansiya
hesabına Heydərabad qəsəbəsində
olan 5 hektar pay torpağından is-
tifadə etmək imkanı qazanmışam.
5 hektar sahənin nə demək oldu-
ğunu, bəlkə də, torpaqla əlaqəsi
olmayan adamlar bilə bilməz. Bir
kənd adamı, torpaq adamı kimi
mən və mənim kimi digərləri isə
yaxşı bilirlər ki, 5 hektar sahədə

nələr əkmək, nələr yetişdirmək,
gün-güzəranı elə təkcə bu qiymətli
sərvət hesabına yüksək səviyyədə
qurmaq mümkündür. Qalır ki, ya-
radılan şəraitdən səmərəli istifadə
edəsən. Sədərək camaatı da zəh-
mətdən qorxan deyil. 
    Əziz Kazımov Sədərək kəndinin
sayılıb-seçilən ziyalılarından bi-
ridir. Hazırda təqaüddədir. Vaxtının
çoxunu özünün torpaq sahəsində
keçirməyə ayırır. Deyir ki, neçə
illərdir, Şir arxının suyu boş-boşuna
Araz çayına axırdı. Torpaqlarımızın
bir qismi isə əkilməmiş qalırdı.
Təsəvvür edin: hər iki mənzərə
gözlərimiz qarşısında idi. Həmin
arxdan bəhrələnən yeni nasos stan-
siyasının tikilməsinə başlanarkən
bütün rayon sakinlərinin yaşadığı
sevinci duymaq çətin deyildi. Stan-
siyadan Heydərabad qəsəbəsinə,
Sədərək və Qaraağac kəndlərinə
suyun vurulduğu günü heç bir ra-

yon sakini ömrü boyu unuda bil-
məz. Həmin gün rayonda, doğru-
dan da, böyük bayram sevinci ya-
şandı. Uşaqdan qocaya kimi hamı
su vurulan ünvanlara toplaşmışdı.
Onu da deyim ki, 3 hektar pay
torpağımdan istifadə edə bilmir-
dim. Yeni nasos stansiyasının işə
salınması mənim ailəmin də prob-
lemini həll edib. Bunun üçün həm
ailəm, həm də bütün rayon sakinləri
adından Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri

cənab Vasif Talıbova dərin min-
nətdarlığımızı bildiririk.  
    Təqaüdçü Əli Ağayevin də de-
məyə sözü çoxdur: 
    – Sədərək torpağını düşmən tap-
dağından ulu öndər Heydər Əliyev
qorudu. Bütün imkanlarından isti-
fadə edərək Sədərəyə düşmən ayağı
dəyməsinin qarşısını aldı. Əhalinin
məskunlaşmasını təmin etmək üçün
şəxsi nüfuzundan, digər imkanlardan
istifadə etdi. Sosial məsələlərin həll
olunması istiqamətində məqsəd-
yönlü tədbirlər həyata keçirdi.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri isə ulu öndərin
uzaqgörən siyasətini davam etdi-
rərək Sədərəyi, sözün həqiqi mə-
nasında, yenidən qurmağa nail
oldu. Görünən dağa bələdçi lazım
deyil. Son illərdə rayon mərkəzi
Heydərabad qəsəbəsində, Sədərək
və Qaraağac kəndlərində həyata
keçirilən möhtəşəm kompleks qu-

ruculuq tədbirlərini göz önünə gə-
tirin. Yeni nasos stansiyasının is-
tifadəyə verilməsi bu tədbirlərin
davamıdır.
    – Çünki su həyatdır, – təqaüdçü
Saleh Heydərov isə bu sözlərlə
söhbətə müdaxilə edir: “Yol salmaq,
su çəkdirmək tarixən ən savab iş
sayılıb. Belə işləri görənlər el-oba
arasında hörmət qazanıblar. Onlara
həmişə ehtiram göstərilib. Bir ağ-
saqqal kimi sevinirəm ki, bu gün
muxtar respublikamızda ata-baba-
larımızın bizə vəsiyyət etdiyi xe-
yirxah işlər uğurla davam etdirilir.
Son illər diyarımızın müxtəlif gu-
şələrində nə qədər artezianlar qa-
zılıb, su nasos stansiyaları quraş-
dırılıb, digər işlər görülüb. Bütün
bunlar isə ən qiymətli sərvət olan
torpaqlarımızı cana gətirib, məhsul
bolluğu yaratmaq üçün torpaq mül-
kiyyətçilərinin imkanlarını birə-
beş qat artırıb. Bir ağsaqqal, bir
ziyalı kimi sizi əmin edirəm ki,
torpağa halal qazanc mənbəyi, əsas
iş yeri kimi baxan sədərəklilər
yaradıl mış imkandan səmərəli is-
tifadə edəcəklər.

*   *   *
    Yeri gəlmişkən. Sədərək Rayon
İcra Hakimiyyətindən aldığımız
məlumata görə, bu qayğı torpaq
mülkiyyətçilərini daha böyük əzm-
lə sahələrə çıxarıb. Rayonda 2102
hektar sahədə payızlıq və yazlıq
taxıl əkini keçirilib. Sədərəklilər
210 hektar sahəni tərəvəz, 87 hek-
tar sahəni kartof, 120 hektar sahəni
bostan məhsulları istehsalı üçün
ayırıblar. 56 hektarda qarğıdalı,
27 hektarda paxlalı bitkilər, 18
hektarda günəbaxan əkini keçirən
sədərəklilər vaxtdan səmərəli is-
tifadə edir, müxtəlif sahələrdə əkin
kampaniyasını davam etdirirlər.
Onlar çalışırlar ki, dövlətimizin
göstərdiyi qayğıya əməli işlə cavab
verməklə muxtar respublikada
məhsul bolluğu yaradılmasında
əsl vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş
etdirsinlər.

- Muxtar MƏMMƏDOV

    Aprel ayının 21-də Sədərək rayonunda yeni nasos stansiyasının istifadəyə verilməsi sərhəd bölgəsində

yaşayan insanlara növbəti dövlət qayğısı olmaqla, torpaq mülkiyyətçilərinin əkin sahələrindən səmərəli

istifadəsinə şərait yaratmışdır. Stansiyanın açılışında iştirak edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin

Sədri cənab Vasif Talıbov demişdir: “Naxçıvan Muxtar Respublikasında da kənd təsərrüfatının inkişafı isti-
qamətində ardıcıl tədbirlər görülmüş, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı artmış, ərzaq təhlükəsizliyi
təmin edilmişdir. Sədərək rayonunda nasos stansiyasının tikilməsi və yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə
qatılması da bu sahədə görülən işlərin davamıdır. Azərbaycan Respublikası ilə İslam İnkişaf Bankı arasında
imzalanmış müqaviləyə əsasən, layihənin icrasına 5 milyon manata yaxın kredit ayrılmışdır. Layihədə
nəzərdə tutulan tədbirlər keyfiyyətlə və qısa müddətdə başa çatdırılmış, yeni nasos stansiyası tikilmişdir. Bu
da Sədərək rayonunda əkinəyararlı torpaqların 40 faizinin dayanıqlı suvarma suyu ilə təmin olunmasına
imkan verəcəkdir. Eyni zamanda yeni nasos stansiyası hesabına uzun müddət əkilməyən 1500 hektar torpaq
sahəsi yenidən əkin dövriyyəsinə qatılmışdır. Görülən bu işlər kənd təsərrüfatının inkişafına, məhsul
istehsalının artmasına və əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasına imkan verəcəkdir”.

    Məlumat üçün qeyd edək ki, za-
vodda sement müasir quru üsulu
ilə istehsal edilir. Region ölkələrində
bu üsulla sement istehsal edən çox
az müəssisə var. Quru üsulla sement
istehsalı zavodun yanacaq sərfini
minimuma endirir. İstehsal edilən
sementin keyfiyyəti anoloji məh-
sullardan olduqca yüksəkdir. Artıq
istehsal edilən məhsul ölkəmizin
müxtəlif regionlarına, eləcə də Tür-
kiyə və Gürcüstan respublikalarına
göndərilir. 
    İstehsal prosesinin konveyer üsu-
lu ilə təşkil edildiyi müəssisədə
texnoloji proseslərə ciddi əməl edi-
lir. Blok şəklində müəssisəyə daxil
olan xammal müxtəlif mərhələlər-
dən keçməklə kiçik ölçülərdə doğ-
ranıb qarışıqlarla birlikdə 1400-
1600 dərəcə istilikdə bişirilir. Hazır
məhsul sonrakı mərhələdə üyüdülüb
50 kiloqramlıq kisələrdə qablaşdı-
rılaraq “Naxçıvan sement” əmtəə
nişanı ilə satışa çıxarılır.  Naxçıvan
Sement Zavodu “CE” keyfiyyət
nişanına layiq görülmüşdür. Bu
keyfiyyət nişanı məhsulun Avropa
tələblərinə uyğunluğunun göstəri-
cisidir. Yeri gəlmişkən bildirək ki,
keyfiyyət nişanı Avropa Birliyində
akreditasiyadan keçmiş Türk Stan-
dartlar İnstitutunun mütəxəssisləri
tərəfindən istehsal prosesindəki

avadanlıqlar, keyfiyyətə nəzarət ci-
hazları, istehsal prosesində əməyin
və ətraf mühitin mühafizəsi nəzərə
alınaraq qiymətləndirilmişdir. Eyni
zamanda Türk Standartlar İnstitutu
tərəfindən keyfiyyətin yoxlanılma-
sında istifadə edilən bütün ölçü ci-
hazlarının və avadanlıqların da ka-
librlənməsi aparılmışdır. Onu da
qeyd edək ki, Avropa tələblərinə
uyğunluğun göstəricisi olan bu key-
fiyyət nişanının verildiyi hər bir
müəssisənin məhsulu Türk Stan-
dartlar İnstitutu tərəfindən 6 aydan
bir həmin institutun tikinti materi-
alları laboratoriyasında kimyəvi və
fiziki keyfiyyət göstəriciləri baxı-
mından yoxlanılır. 
    Zavodda istehsal xəttinə daxil
olan xammalın, qatqı maddələrinin,
istehsal olunan məhsulun keyfiy-
yətinə nəzarət müasir avadanlıqlarla
təchiz edilmiş laboratoriyada həyata
keçirilir. Burada quraşdırılan ava-
danlıqlarla istehsalat xəttindən saatda
bir dəfə nümunələr alınaraq kimyəvi,
fiziki və mexaniki analizlər aparılır.
Bu analizlərin nəticəsi həm isteh-
lakçıya verilir, həm də zavodun ar-
xivində saxlanılır. İki aydan bir
klikterlərin laborator analizləri Tür-
kiyə Respublikasında həyata keçi-
rilirdisə, yeni avadanlıqların quraş-
dırılmasından sonra bu problem

aradan qaldırılmış, laboratoriyada
Yaponiyanın “Nikon” firmasının
istehsalı olan Optik Zoom və Pola-
rizasiya mikroskopları quraşdırılmış,
mikroskopik analizlərin zavodda
fəaliyyət göstərən laboratoriyada

aparılmasına əlverişli şərait yara-
dılmışdır. Zavodun ətraf mühitə
mənfi təsirinin minimum səviyyəyə
endirilməsi üçün də bütün vacib
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bunun
üçün burada dünya standartlarına
uyğun avadanlıqlar quraşdırılmışdır.
İstehsalat xəttində qırma, üyütmə
və nəql kimi fiziki, bişirməyə
hazırlıq üçün ilkin isitmə, ilkin kal-
sinasiya və yekun bişirmə kimi
kimyəvi proseslər nəticəsində əmələ
gələn toz və tüstü xüsusi tutucularla
geri qaytarılır. 
    Zavodun ətrafındakı ərazilərdə
geniş yaşıllaşdırma tədbirləri həyata
keçirilmişdir. Bu məqsədlə 12 hek-
tarlıq əraziyə 18 min ağac əkilmiş,
abadlaşdırma işləri aparılmışdır.
    Yeni istehsal müəssisəsi əhalinin
məşğulluğunun təmin olunmasında
da mühüm rol oynamış, 253 nəfər

daimi işlə təmin olunmuşdur. Za-
voddakı işçilərin əksəriyyəti muxtar
respublika sakini olan gənclərdir.
Müəssisədə texniki təhlükəsizlik,
əməyin mühafizəsi və yanğından
mühafizə qaydalarına ciddi əməl

olunur.  Burada çalışanlar üçün nor-
mal iş şəraiti yaradılmış, onlar yük-
sək əməkhaqqı, xüsusi geyim for-
maları ilə təmin olunmuşlar.
    Gündəlik istehsal gücü 800 ton
olan zavodda tələbata uyğun məhsul
istehsal olunub satışa çıxarılır. Yük-
sək keyfiyyət göstəriciləri ilə seçilən
və “Naxçıvan sement” əmtəə nişanı
ilə məhsul istehsal edən zavod tikinti
obyektlərini, ayrı-ayrı beton zavod-
larını vaxtında və keyfiyyətli se-
mentlə təmin edir. Daxili və xarici
bazarda “Naxçıvan sement”ə artan
tələbatın ödənilməsi məqsədilə za-
vodda yeni bir layihənin həyata ke-
çirilməsi zərurəti yaranmış, istehsal
xəttində klinker (hazır məhsul) çən-
ləri ilə üyütmə bölməsi arasında
Çin Xalq Respublikasının “Jiangsu
Pengfei” firmasının istehsalı olan
müasir texnoloji avadanlıqlarla tə-

min olunmuş yeni bölmə yaradıl-
mışdır. Yeni bölmənin istifadəyə
verilməsi klinkerlərin daha kiçik
formada parçalanmasına əlverişli
şərait yaradır və üyütmə prosesinə
müsbət təsir göstərir. Həyata keçi-

rilən bu layihə yeni çeşiddə sement
istehsalına və zavodun istehsal gü-
cünün 20-30 faiz artmasına səbəb
olmuşdur. Hazırda CEM-1-42,5 N
növdə sement istehsal olunan za-
vodda yaxın vaxtlarda CEM-2-42,5
A/p yeni növdə sement istehsalına
başlanılacaq. Həmçinin sobaya daxil
olan xammalın normaya uyğunlu-
ğunun dəqiq müəyyən ləşdirilməsi
üçün Almaniyanın “Schenck” fir-
masının istehsalı olan ölçmə ava-
danlığı və sobanın içindəki kimyəvi
qazların miqdarının müəyyənləşdi-
rilməsi üçün Almaniyanın “ABB”
firmasının istehsalı olan 2 ədəd qaz
analizləri sistemi quraşdırılmışdır
ki, bu da təbii qazdan səmərəli isti-
fadə olunmaqla bərabər, təhlükə-
sizliyin təmin olunmasında mühüm
rol oynayır. 

- Kərəm HƏSƏNOV

Naxçıvan Sement Zavodunun istehsal gücü artırılıb

İqtisadiyyat

Torpaqlar cana gəlir

Çin və Türkiyə istehsalı olan avadanlıqların quraşdırıldığı
Naxçıvan Sement Zavodunda 18 əsas istehsal bölməsi mövcuddur.
Bütün xammal növləri muxtar respublikanın yataqlarından əldə
olunur.  Əsas xammal olan əhəngdaşı, mergel və köməkçi xam-
mallar – dəmirli gil Kəngərli rayonunun Çalxanqala, gips  isə
Babək rayonunun Nehrəm kəndləri yaxınlığındakı yataqlardan
çıxarılır. 



İtmişdir

Naxçıvan şəhərinin Qaraxanbəyli kəndində yaşamış Tağıyev Salman Baxşı oğlunun adına olan 1434A inventar nömrəli
“Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə” itdiyindən etibarsız sayılır.

*   *   *
Naxçıvan şəhəri, Atatürk küçəsi, ev 70-də yaşayan Yusifova Çimnaz Həsən qızının adına olan evin 3185 inventar nöm-

rəli texniki pasportu itdiyindən etibarsız sayılır.

Allah rəhmət eləsin
Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi Rəhim Rəhimov

və xəstəxananın kollektivi iş yoldaşları Nəsib Nəbiyevə, qardaşı
ADİL NƏBİYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Tə-
ləbə Teatr Studiyasının filologiya elmləri
doktoru, professor Adil Babayevin “Sarı
gəlin” əsəri əsasında səhnələşdirdiyi ey-
niadlı tamaşa  nümayiş olunub. Azər-
baycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildö-
nümü və Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının yaradılmasının 90 illik yubileyi
münasibətilə tamaşaçılara təqdim olunan
yeni səhnə əsəri “Muxtariyyət ili”nə mə-
dəniyyət töhfəsi olmaqla yanaşı, Teatr
və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının uğur-
lu hesabatı kimi də diqqətəlayiqdir. 
     Əsərin əsas ideyasını gənc nəslin müs-
təqil Azərbaycanın inkişafında fəal iştirakı,
cəmiyyətdə vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş
etdirməsi, tələbə gəncliyin əxlaqi mənəvi
dəyərlərə, milli ideologiyaya yiyələnməsinin
zəruriliyi təşkil edir. Tamaşada nəsillərarası
əlaqə, səmimi ünsiyyət, yaşlı nəslə hörmət
və ehtiram da öz əksini tapıb. 
    Tamaşanın quruluşçu rejissorları Teatr
və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının mü-
diri Gülxarə Əhmədova və kafedranın

müəllimi Elnur Rzayev, məsləhətçisi To-
fiq Seyidovdur. Yeni səhnə əsərinin mu-
siqisini universitetin müəllimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təş-
kilatının sədri Şəmsəddin Qasımov bəs-
tələyib. Tamaşanın rəssamı Etibar Rzayev,
səhnə tərtibatçısı Təsviri incəsənət ka-
fedrasının əməkdaşı Akay Məmmədo-
vadır. Səhnə əsərində əsas rolları müəl-
limlərdən Elnur Rzayev (Ədalət), Tofiq
Seyidov (Savalan baba), Sərdar Qurbanov
(Aşıq), aktyorluq ixtisasının I kurs tələbəsi
Xalidə Məmişova (Sünbül), Tarix-filo-
logiya fakültəsinin IV kurs tələbəsi Cavid
Kazımbəyli (Vahab), aktyorluq ixtisasının
III kurs tələbəsi Şölə Novruzbəyli (nənə),
bələdiyyə ixtisası üzrə II kurs tələbəsi
Bünyad Səttarlı (Fikrət) ifa edirlər. 
    Tamaşanın sonunda universitetin rek-
toru, professor Saleh Məhərrəmov uğurlu
tamaşa nümayişi münasibətilə yaradıcı
heyəti təbrik edib, əsərin ideya-bədii
xüsusiyyətlərindən, uğurlu səhnə təcəs-
sümündən danışıb.

Mehriban SULTAN

“Sarı gəlin” tələbə aktyorların ifasında 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv-
lət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən
məcburi dövlət sosial sığortası sahəsində
maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi
davam etdirilir. Növbəti maarifləndirici
tədbir fondun Sədərək Rayon Şöbəsi
tərəfindən keçirilmişdir. Tədbiri Sədərək
Rayon İcra Hakimiyyətinin Ümumi şö-
bəsinin müdiri Samil Kazımov açaraq
tədbirin əhəmiyyətindən danışmışdır.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
rayon şöbəsinin əməkdaşlarından Yaqu-
bəli Vəliyev, Araz Musazadə, Elman
Musayev və Elçin Əhmədov məcburi
dövlət sosial sığortasının mahiyyəti və
üstünlükləri, məcburi dövlət sosial sığorta
haqlarının ödənilməsinin əhəmiyyəti, sı-
ğortaolunanların fərdi uçot sistemi, əmək
pensiyaları və sığortaolunanların pensiya
təminatı hüququ ilə bağlı məsələlər
barədə torpaq mülkiyyətçilərinə  geniş
məlumat vermişlər. 
    Qeyd olunmuşdur ki, vətəndaşlara
təyin olunan pensiyanın miqdarı sığorta
stajından və ödənilmiş məcburi dövlət

sosial sığorta haqlarının miqdarından
asılıdır. Ona görə də hər bir vətəndaş
yaşlı dövrünün maddi təminatının mə-
suliyyətini əmək fəaliyyəti göstərdiyi
vaxtdan düşünməli, harada çalışmasından
asılı olmayaraq, işləməyə başlayarkən,
ilk növbədə, əmək müqaviləsi bağlan-
masını təmin etməli, aldığı əməkhaqqının
tam məbləğdə əməkhaqqı cədvəlində
göstərilməsinə çalışmalı, işlədiyi dövrlər
üçün işəgötürən tərəfindən məcburi dövlət
sosial sığorta haqlarının tam miqdarda
ödənilməsinə şəxsən maraqlı olmalıdır. 
    Vurğulanmışdır ki, əmək fəaliyyəti
dövründə işləyən vətəndaşların sosial
sığorta haqlarından yayınması onları gə-
ləcəkdə əmək pensiyası hüququndan və
digər sosial sığorta hadisələri zamanı
sosial sığorta ödəmələrindən məhrum
etmiş olacaq.  
    Tədbirin sonunda torpaq mülkiyyət-
çilərini maraqlandıran suallar cavablan-
dırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət

Sosial Müdafiə Fondunun 

mətbuat xidməti

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyən hər bir
vətəndaş sığorta stajı qazanmış olur

    Sual: İxtisası (peşəsi) üzrə ilk dəfə
işə götürülən şəxslərə sınaq müddəti
müəyyən edilməlidirmi?
    Cavab: Azərbaycan Respublikası
Əmək Məcəlləsinin 51-ci maddəsinə
əsasən, əmək müqaviləsi işçinin peşə-
karlıq səviyyəsini, müvafiq əmək funk-
siyasını icra etmək bacarığını yoxlamaq
məqsədilə sınaq müddəti müəyyən edil-
məklə bağlanıla bilər. Sınaq müddəti 3
aydan artıq olmamaq şərtilə müəyyən
edilir və bu müddət işçinin faktik olaraq
əmək funksiyasını icra etdiyi iş vaxtından
ibarətdir. İşçinin əmək qabiliyyətini mü-
vəqqəti itirdiyi, habelə iş yeri və orta
əməkhaqqı saxlanılmaqla işdə olmadığı
dövrlər sınaq müddətinə daxil edilmir.
Sınaq müddəti göstərilməyən əmək mü-
qaviləsi sınaq müəyyən edilmədən bağ-
lanmış hesab olunur.
    Yaşı 18-dən az olan şəxslərlə, müsa-
biqə yolu ilə müvafiq vəzifəni tutanlarla,
hamilə və üç yaşına çatmamış uşağı
olan qadınlarla, habelə üç yaşınadək
uşağını təkbaşına böyüdən kişilərlə sınaq
müddəti bağlanılmır. Həmçinin təhsil
müəssisəsini bitirdiyi ildə ixtisası (peşəsi)
üzrə ilk dəfə işə götürənlərə, ödənişli

seçkili vəzifəyə seçilmiş şəxslərə, iki
ay müddətinədək əmək müqaviləsi bağ-
lanmış şəxslərə tərəflərin razılığı ilə
müəyyən edilən digər hallarda sınaq
müddəti müəyyən edilmir.
    Sınaq müddəti qurtaranadək tərəflər-
dən biri digərinə üç gün əvvəldən yazılı
xəbərdarlıq etməklə əmək müqaviləsini
poza bilər. Bu müddət qurtaranadək tə-
rəflərdən biri əmək müqaviləsinin xita-
mını tələb etməyibsə, işçi sınaqdan
çıxmış hesab edilir. İşçi sınaqdan çıxmış
hesab edildiyi andan etibarən əmək mü-
qaviləsinə yalnız Əmək Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş qaydada və əsaslarla
xitam verilə bilər.
    Əmək müqaviləsində sınaq müddəti
müəyyən edilərkən həmin müddət ərzində
işçinin sınaq zamanı özünü doğrultma-
dığına görə işəgötürən tərəfindən əmək
müqaviləsinə xitam verilməsi şərti gös-
tərilməlidir. Sınaq müddətində özünü
doğrultmamış işçinin əmək müqaviləsinə
işəgötürənin əsaslandırılmış əmri ilə xi-
tam verilə bilər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
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    1960-cı illərdən traktor və kom-
bayn texnikası intişar tapdığı üçün
dağ yamaclarında öküz, at, qatır
qüvvəsilə əkin-biçin və daşıma
tədricən ləğv olundu. Sonra, əsasən,
suvarılan və nisbətən şərti suvarılan
torpaqlarda dənli bitkilər əkildi.
Ancaq dağ yamaclarının təbii bi-
çənək kimi istifadəsinə ta qədimdən
ata-babalarımız bir əncam çəkiblər.
Belə yerlərdə xaşa bitkisi əkini
aparılaraq xüsusən arıçılıq kimi
gəlirli bir sahəni daim inkişaf et-
diriblər. 1968-ci ildə ali məktəbi
təzəcə bitirib təyinatla Şahbuz ra-
yonuna göndərilmişdim. Onda ra-
yon üzrə ildə olduqca az – cəmi
8-10 hektar xaşa əkini aparılırdı.
Məni o vaxt briqadirlə birlikdə
400 kiloqram xaşa toxumu almaq
üçün başqa ölkəyə göndərdilər.
Alıb gətirdik. Amma bir söz bizə
bərk toxundu. Orada dedilər ki,
bu xaşa “Naxçıvan xaşası” sortunun
toxumudur, vaxtilə Naxçıvandan
gətirmişik, kökünün kəsilməsinə
imkan vermirik. Niyə özünüz əkib-
becərmirsiniz?
    Gənclik enerjisi məni bu işə
sövq etdi. Hər il toxumçuluğa
diqqət yetirə-yetirə rayonumuzun
təsərrüfatlarında 100 hektardan
çox traktorun işləyə biləcəyi ya-
maclarda xaşa əkini keçirdik.
     1982-ci ildə artıq Şahbuz ra-
yonunda xaşa əkini sahəsini 2100
hektara çatdırdıq. İldə 400 tondan
çox super-elit xaşa toxumu, min
tonlarla xaşa otu tədarük etdik.
Keçili və Külüs ərazilərini intensiv
xaşa əkininə ixtisaslaşdırdıq. Digər
xaşa sortlarından fərqli olaraq,
“Naxçıvan xaşası” sortunu xüsusən
arıçılıqda çox əhəmiyyətli olmasına
görə əldə etmək üçün Baltikyanı
ölkələrdən, Moldovadan, Rusiyanın
Rostov, Krasnodar vilayətlərindən,
habelə respublikamızın Quba, Şab-
ran, Əsgəran, yaxınlıqdan isə Or-
dubad, Babək rayonlarından Şah-
buza xaşa toxumu almağa gələnlər
oldu.
     Fakt: 1980-ci illərdə pambığın
1 kiloqramının qiyməti 30 qəpik,
üzüm 50-60 qəpik, tütün 1 rubl
60 qəpik, tərəvəz 20-30 qəpik ol-
duğu halda, xaşa toxumunun 1
kiloqramı 20 rubla alınırdı. Şahbuz
dağlarında xaşa əkinləri sahəsi
2000 hektarı keçdiyindən Şahbuz
balı Moskvada, Leninqradda (in-
diki Sankt-Peterburq) tanınırdı.
Xaricdən toxum almağa gələnlər
onu arıçılıq təsərrüfatları ərazisində
əkin üçün istifadə edirdilər. Mixail
Qorbaçovun Azərbaycan üzüm-
çülüyünə çaldığı balta əkinçilik
mədəniyyətindən də yan keçmədi,
muxtar respublikada şənbəllə və
xaşaçılığın ləğvi ilə nəticələndi. 
    Hazırda öz müstəqil təsərrüfat
quruculuğunu yaşayan muxtar
respublikamızda şənbəllənin bər-
pasına başlanmışdır. Bəs qiymətli
xaşa bitkisinin necə?
    Bu sualla Naxçıvan Muxtar
Respublikası Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin əməkdaşı Əsgər Hə-
sənova müraciət etdik:
    – Əsgər müəllim, sizcə, mux-
tar respublikamızın heyvandarlıq,
xüsusən arıçılıq təsərrüfatları

üçün olduqca əhəmiyyətli olan
şənbəllə və xaşa əkinlərini bərpa
etmək olarmı? 
     – Əlbəttə, olar. Ötən təsərrüfat
ilində nazirliyin xətti ilə qonşu İran
İslam Respublikasından şənbəllə
toxumu alaraq 10 hektar sahəyə
əkməklə yaxşı nəticə əldə etdik.
    Əslində, şənbəllə də, xaşa da
Arazın o taylı-bu taylı torpaq-iq-
lim şəraitinə xeyli uyğundur və
becərmədə çətinlik yaranmır.
Muxtar respublikada bu diyarın
əkinçilik mədəniyyətini özünə
qaytarmaq sahəsində yaradılan
hər cür şərait xaşaçılığı da bərpa
etməyə imkan verir. 
    – Çox adam xaşa bitkisi haq-
qında lazımi məlumata malik
deyil. Bu barədə məlumat ver-
məyinizi xahiş edirəm. 
    – Xaşanın kök sistemi yonca
ilə müqayisədə bir qədər zəifdir,
ancaq quraqlığa davamlıdır. Gərək
ən azı 20-25 santimetr dərinliyində
şum aparıla. Xaşanın azot güb-
rəsinə yoncada olduğu kimi, heç
bir ehtiyacı yoxdur.
    Şumaltına üzvi gübrə və hek-
tara fiziki çəkidə 200-250 kilo-
qram fosforlu gübrə verilərsə,
xaşa bitkisinin toxumu bol, saf
və iri olar.
     Əsgər müəllim, bir məsələyə
diqqəti yönəldək. Uzun illər əldə
etdiyim təcrübəyə əsasən deyim
ki, istər respublika, istərsə də o
vaxtın Ümum ittifaq Kənd Təsər-
rüfatı Nazirliyinin normativlərində
xüsusən xaşa bitkisinin hər hektara
80 kiloqram səpin norması tama-
milə yanlış üsul idi. Çünki belə
şəraitdə dəmyə torpaqlara yaz-
yay dövrü yağıntı az düşdüyündən
isti iqlimdə belə, az norma ilə
dəngil-düngül bitən xaşa əkinləri
çox seyrək olurdu, ot çıxarı az,
toxumu isə cılız olmaqla tələbata
cavab vermirdi. Odur ki, xaşa sa-
hələrini təbii biçənəyə çevirirdilər.
Bir gün yaşlı nəslin nümayəndəsi
Məşədi İsa baba məndən soruşdu
ki, mal dili yalama üsulu ilə xaşa
əkini haqqında nə bilirsən? Düzü,
cavab verə bilmədim. Dedi, bir
hektara 2 kisə xaşa toxumu səpmək
yanlış fikirdir. Dədə-babadan çox
adamın fərdi əkin sahəsi olardı.
Xaşa toxumu hazır şuma elə qalın
səpilərdi ki, mal dili ilə şumdan
toxumu yığa bilirdi. Bu da ən azı
hektara 400-450 kiloqram toxum
səpini deməkdir. Yuxarı nazirlik-
lərin normativi isə 80 kiloqram
idi. Hələ onda regionumuzda xa-
şaçılığa təzə başlamışdıq. Bir dəfə
normadankənar 2 hektar sahəyə
400 kiloqram hesabı ilə, özü də
payızın sonlarında xaşa toxumu
səpdik. Qış bərk gəldi. Güclü qar
düşdü. Erkən yazda heyrət bizi
bürüdü. Xaşa cücərtiləri qar altında
sıx cücərmişdi.
    Belə sıx əkinlər yaz yağışla-
rından elə inkişaf götürdü ki, bit-
kilərin kölgəsi torpaqda nəmliyi
yayda da saxladı. O biri xaşa sa-
hələri üçüncü, dördüncü ili toxu-
ma biçildiyi halda, payızda səpilən
sıx xaşa əkini həmin ildə toxuma
biçilərkən xaşa bitkisi düz kom-
baynçının oturduğu qurğuya qə-

dər, atın yəhəri qaşına boy verərək
inkişaf etmişdi. O biri toxumluqlar
hektardan 10-12 sentner məhsul
verdiyi halda, bu üsulla hektardan
25 sentnerədək toxum tutuldu.
Biz bu təcrübəni davam etdirdik.
“VİM” markalı toxumtəmizlə-
yənlə saf xaşa toxumu əldə edərək

90-100 ton toxum tutan Keçili,
Külüs təsərrüfatlarında xırman
qalığı kimi azı 20-30 ton “çət”
qalığı olurdu. Əslində, bunlar da
toxum idi. Biz səpin zamanı hə-
min çəti də şuma əlavə edirdik.
Beləliklə, toxumluq sahələrdən
5 qat artıq toxum və ot kütləsi
əldə edərək rayon üzrə xaşa to-
xumu istehsalını 400 tona çatdıra
bildik. Bu rəqəm o dövrdə  res-
publika üzrə rekord göstərici ol-
duğundan ittifaq əyalətlərindən
Şahbuzkənddə, Gömürdə, Ağbu-
laqda, Nursuda, Qızıl Qışlaqda,
Güney Qışlaqda, Badamlıda, Ay-
rıncda və digər kənd lərin hər bi-
rində ən azı 80-20 ton miqdarında
hər il tutulan saf xaşa toxumu
iqtisadi cəhətdən gəlirli sahəyə
çevrilmişdi. Xaşa sahələrinə arılar
elə dolurdu ki, sahələrə girmək
mümkün olmurdu. Bax xaşaçı-
lıqda toxum normasına 5 qat artıq
səpin belə nəticələr verdi. 
     – Əsgər müəllim, onda kol-
xoz-sovxoz təsərrüfatlarında çox
işlər candərdi  görülürdü. Məsə-
lən, bu gün şuma səpilən xaşa
əkinlərinə tapan edib mala çəkmək
bəzən səpindən sonra 3-4 gün
yubadılardı. Traktor, mala, yük
maşını çatışmazlığı bəhanə gəti-
rilərdi. Sizcə, bu, əkinin sonrakı
vəziyyətinə necə təsir edə bilərdi? 
    – Əlbəttə, məsuliyyətsiz işlərin
nəticəsi olmur. O cür üsul toxumun
Günəş şüası ilə qurumasına, nəm-
liyin çəkilməsinə təsir etdiyi kimi,
olub-qalan az toxumu da çöl quş-
ları yığıb qidalanırdı. Beləliklə,
bu cür cücərdilən xaşa sahələrində
cücərti olduqca seyrək olurdu. 
    – Açığını deyək ki, indi ərazi-
lərimizdə əsaslı heç bir xaşa əkini
sahəsi yoxdur. Elə Şahbuzun
özündə də. Keçilidə, Ayrıncda,
Külüsdə, Nursuda təkəmseyrək
yerlərdə 50-60 kvadratmetrədək
xaşa sahələrinə təsadüf etmək
olar. Sizcə, bu kiçik sahələrdən
az da olsa, toxum tutub qədim
“Naxçıvan xaşası” sortunu bərpa
etmək olarmı? Bu yolla heyvan-
darlıqda, arıçılıqda yem bazasının
zənginləşdirilməsinə nail olmaq
olarmı?
    – Mümkündür, gərək onda əllə
sivrilib yığılan xaşa toxumunun
hər kiloqramına maraqlandırıcı
qiymət qoyula. Az-çox 15-20 ki-
loqram toxum əldə edilərsə, bir
nəfərin nəzarətdə saxlanılan torpaq
payında tədricən artırıb 2-3 ildə
bunun hektarlıq bərpasına nail
olmaq olar. Necə deyərlər, zəh-
mətlə kilo-kilo yığılan toxumları
tona çevirə bilərik. Qaşdar müəl-
lim, bir halda, ulu torpağımızın
qədim, baltutar bitkisinə belə ma-
rağınız var, onda torpaq payınızda
bu işə ilk addım atsanız, biz də
nazirliyin əməkdaşları kimi sizə
hər cür kömək göstərə bilərik.  
    – Əsgər müəllim, müsahibə
üçün çox sağ olun. Bu yaz fəs-
lində bu işə birgə başlasaq, fik-
rimizcə, qiymətli “Naxçıvan xa-
şası” sortunu bərpa edə bilərik.

Qaşdar ƏLİYEV
aqronom-fenoloq

Qiymətli yem bazası olan
xaşaçılığı bərpa etmək olarmı?

     Xaşa qiymətli yem bitkisi, zəngin baltutar nektar mənbəyidir.
Paxlalılar fəsiləsindəndir. Ata-babadan “xəşə”, “gürungə”,
“qoringə” adlandırılıb. Əsasən, dağ yamaclarında, yəni dəniz sə-
viyyəsindən olduqca yüksəkdə əkilib bol məhsul verən bitkidir.
Xaşa yeganə bitkidir ki, onun mal-qara axurunda qırcını qalmır.
Yemin tərkibi proteinlə, zülal, mineral maddələrlə zəngin olduğu
kimi, şirinliyə də meyillidir. Bundan başqa, xaşa bitkisi arıçılıqda
mühüm yem bazasıdır.

Mütəxəssis sözü


