
    Payız-qış mövsümündə idarə,
müəssisə və təşkilatların fasiləsiz
fəaliyyət göstərməsini və əhalinin
normal yaşayışını təmin edən
əsas amillərdən biri də inzibati
və ictimai yaşayış binalarının
istiliklə təmin olunmasıdır. 

    Naxçıvan Şəhər İstilik Təsər-
rüfatı İdarəsindən aldığımız mə-
lumata görə, bu məqsədlə Nax-
çıvan şəhərində ardıcıl və məq-
sədyönlü tədbirlər həyata keçi-
rilib. 2016-2017-ci illərin payız-
qış mövsümünə hazırlıqla əla-
qədar olaraq bütün qazanxanalara
və istilik şəbəkəsi obyektlərinə
baxış keçirilib, mərkəzləşdirilmiş
qazanxanalarda cari təmir işləri
aparılıb, buxar və istilik qazanları
təmizlənib, sıradan çıxmış mü-
hərriklər yenisi ilə əvəz edilib,
elektrik və qaz xətləri yoxlanılıb,
istismar müddəti başa çatan bo-
rular və siyirtmələr yenisi ilə
əvəz olunub. 
    Xətt təsərrüfatında əsaslı və
cari təmir işləri də diqqət mər-
kəzində saxlanılıb, qış mövsü-
mündə Naxçıvan şəhərinin daha
etibarlı istilik sistemi ilə təmin
olunmasına möhkəm zəmin ya-
radılıb. Baş verə biləcək qəza
hallarının vaxtında aradan qal-
dırılması üçün tədbirlər görülüb,
növbətçi elektriklərdən, çilin-
gərlərdən ibarət təmir qrupu,
qəza briqadaları yaradılıb. 
    Əhalinin davamlı olaraq isti-
liklə təmin edilməsi üçün mər-
kəzləşdirilmiş qazanxanaların tə-
bii qaz və mazutla, fərdi qazan-
xanaların isə təbii qaz və dizel
yanacağı ilə işləməsi təmin edilib.
Yəni qaz təsərrüfatında hər hansı
bir qəza baş verərsə, qazanxanalar
mazut və dizel yanacağı ilə işlə-
yəcək, istilik sistemində fasilələr
yaranmayacaq. İstilik şəbəkələ-
rinin, ictimai yaşayış binalarının
aşağı paylama və daxili istilik

sisteminin yenidən qurulması ilə
əlaqədar kompleks tədbirlər hə-
yata keçirilib. Qazanxanalarda
və xətt təsərrüfatlarında baş verə
biləcək hər hansı qəzanın vax-
tında aradan qaldırılması üçün
qəza briqadalarının 24 saat fəa-

liyyət göstərməsinə, inzibati və
ictimai yaşayış binalarının etibarlı
istiliklə təmin olunmasına hər-
tərəfli şərait yaradılıb. 
    Onu da qeyd edək ki, son
illər yeni inşa edilən binalarla
yanaşı, mövcud inzibati və icti-
mai yaşayış binalarının da istilik
sisteminin yenidən qurulması ilə
əlaqədar olaraq istilik şəbəkəsi
ildən-ilə genişləndirilir, müasir
texnoloji avadanlıqlar tətbiq olun-
maqla fərdi qazanxanalar tikilib
istifadəyə verilir. Fərdi qazan-
xanalardan inzibati və yaşayış
binalarınadək olan məsafədə is-
tilik xətləri tunellər vasitəsilə
çəkilib. Bu da həmin xətlərin
korroziyaya uğramasının qarşısını
alır, yaranmış nasazlıqların yer-
üstü kommunikasiya xətlərinin
zədələnmədən aradan qaldırıl-
masına əlverişli şərait yaradır. 
    2016-2017-ci illərin payız-
qış mövsümündə 5 mərkəzləş-
dirilmiş və 38 fərdi qazanxana
vasitəsilə 173 ictimai yaşayış bi-
nasının 7634 mənzili və 31 in-
zibati bina istiliklə təmin oluna-
caq. Tərtib edilmiş qrafikə uyğun
olaraq İstilik Təsərrüfatı və Mən-
zil-İstismar idarələrinin əmək-
daşları tərəfindən ayrı-ayrı ün-
vanlarda inzibati və ictimai ya-
şayış binalarının paylayıcı istilik
xətlərinə baxış keçirilib, nasaz-
lıqlar aradan qaldırılıb.
    Həyata keçirilən məqsədyönlü
kompleks tədbirlər onu deməyə
əsas verir ki, soyuq qış mövsü-
mündə Naxçıvan şəhəri etibarlı
istiliklə təmin olunacaq. 

Xəbərlər şöbəsi

Payız-qış mövsümündə Naxçıvan
şəhəri istiliklə tam təmin olunacaq

Sentyabrın 29-da Heydər Əliyev Mərkəzində V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu işə
başlayıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva
forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak ediblər.

Dövlətimizin başçısı forumun açılışında nitq söyləyib.

* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 29-da Rusiya Federasiyası

Hökumətinin sədr müavini Olqa Qolodetsin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
edib.

* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 29-da ISESCO-nun

baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tuveycrini qəbul edib.

* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 29-da Moskva Dövlət

Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun rektoru Anatoli Torkunovu qəbul edib.
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    Məlumatda bildirilir ki, aqrar sekto -
run inkişafında mühüm element kimi
soyuducu anbarların istifadəyə veril-
məsi əhali tərəfindən də yüksək də-
yərləndirilir. Çünki illər öncə soyuducu
anbar kompleksləri çatışmadığından
yığılan məhsulun xeyli hissəsi çürüyüb
məhv olur, çəkilən zəhmət hədər ge-
dirdi. Artıq bu problem həllini tapıb
və bu istiqamətdə həyata keçirilən
tədbirlər razılıq doğurur. 
    Sahibkarlığa Kömək Fondu va-
sitəsilə ayrılan güzəştli kreditlər və
sahibkarların özlərinin şəxsi vəsaiti
hesabına muxtar respublikada so-
yuducu və digər ərzaq məhsullarının
saxlanması üçün yeni anbarlar inşa
olunmaqdadır. Cari ilin ötən döv-
ründə Şərur rayonundakı Cəlilkənddə
fiziki şəxs Yaqub Tağıyev tərəfindən
tutumu 500 ton olan, Çərçiboğan
kəndində fiziki şəxs Sucəddin Se-
yidov tərəfindən tutumu 100 ton
olan, Yuxarı Aralıq kəndində fiziki
şəxs Füzuli Məhərrəmov tərəfindən
tutumu 220 ton olan və  fiziki şəxs
Əhəd Camalov tərəfindən tutumu

180 ton olan, ümumilikdə, 1000 ton
tutuma malik soyuducu anbarın ya-
radılması başa çatdırılıb.
    Belə anbarlar sahibkarların öz is-
tehsal məhsullarını saxlaması və tə-
ləbatdan artıq istehsal olunan kənd
təsərrüfatı istehsalı məhsullarının qə-
bulu məqsədilə yaradılıb. Yaradılmış
soyuducu və digər təyinatlı ərzaq məh-
sullarının saxlanması üçün anbarların
ümumi tutumu 21515,0 tondur. 
    Dövlət maliyyə dəstəyi ilə yara-
dılmış ümumi tutumu 6730 ton olan
soyuducu anbarlar (I qrup) bilavasitə
kənd təsərrüfatı istehsalçılarının fəa-
liyyətinin stimullaşdırılması məqsədilə
tələbatdan artıq kənd təsərrüfatı məh-
sullarının tədarükünün həyata keçi-
rilməsi, sahibkarlar tərəfindən şəxsi
vəsaitləri və dövlət maliyyə dəstəyi
hesabına yaradılmış ümumi tutumu
14785 ton olan soyuducu və digər
təyinatlı istifadə üçün olan anbarlar
(II qrup) sahibkarların öz istehsal
məhsullarını saxlamaq məqsədi daşıyır. 
    I qrup soyuducu anbarlara cari ilin
tədarük dövründə (1 iyun 2016-cı

ildən 26 sentyabr 2016-cı ilədək)
2538,0 ton məhsul tədarük edilib.
Haliyədə bu qrup anbarlarda 2293,5
ton məhsul mövcuddur.
    2016-cı ildə əhalinin mövsümi
kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tə-
ləbatının ödənilməsi, qiymətlərin tən-
zimlənməsi və idxaldan asılılığın azal-
dılması məqsədilə belə məhsullar so-
yuducu аnbаrlаrа tədarük edilib və
keyfiyyəti daim nəzarətdə saxlanılıb.
1 iyun 2016-cı il tarixdən 27 sentyabr
2016-cı il tarixə soyuducu anbarlara
kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşmış sa-
hibkarların fəaliyyətinin stimullaşdı-
rılması məqsədilə tələbatdan artıq is-
tehsal edilmiş cəmi 2892,95 ton məh-
sul tədarük olunub. Bunun da 2319,24
tonu kartof, 312,16 tonu soğan, 220,0
tonu ərik, 31,93 tonu alma, 9,62 tonu
sarımsaq məhsuludur. Tədarük edilmiş
meyvə-tərəvəz məhsullarından 599,45
tonunun satışı həyata keçirilib.
    Muxtar respublikada fəaliyyət gös-
tərən kənd təsərrüfatı məhsulları is-
tehsalçılarının tələbatdan artıq istehsal
etdikləri meyvə və tərəvəz məhsullarını
soyuducu anbarlar münasib qiymətlərlə
qəbul edir. Birinci növ kartof məhsulu
üzrə 40 qəpik, ikinci növ kartof məh-
sulu üzrə 25 qəpik, əla növ soğan
məhsulu üzrə 40 qəpik, birinci növ
soğan məhsulu üzrə 35 qəpik, ikinci
növ soğan məhsulu üzrə 25 qəpik,
əla növ alma məhsulu üzrə 80 qəpik,
birinci növ alma məhsulu üzrə 50 qə-
pik, ikinci növ alma məhsulu üzrə 30
qəpik, “Araz-3” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin alma sirkəsi məhsulu
istehsalı üçün üçüncü növ alma məh-
sulu 5-10 qəpikdən soyuducu anbarlar
tərəfindən tədarük olunur.
    Meyvə-tərəvəz məhsullarının
anbar lara tədarükü istiqamətində işlər
davam etməkdədir.
    Eyni zamanda soyuducu anbar-
lardan səmərəli istifadə etmək məq-
sədilə sahibkarlarla qarşılıqlı razı-
laşma yolu ilə anbarlar istehsalçılara
icarəyə verilir. Hazırda soyuducu
anbarlarda icarə olaraq 574,4 ton
məhsul saxlanılmaqdadır.

Soyuducu anbarlara məhsul qəbulu davam edir

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər
Kabinetində 2016-cı ilin sentyabr ayında bir
sıra normativ-hüquqi aktlar qəbul edilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı il 2 sentyabr tarixli 86
nömrəli qərarı ilə “Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna
daxil olmayan tabeliyindəki bir sıra tibb müəs-
sisələrinin nizamnamələri” təsdiq edilmişdir.    
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı il 3 sentyabr tarixli 87
nömrəli qərarı ilə “Lisenziya blanklarının
və əlavələrinin hazırlanmasına sifarişin ve-
rilməsi, onların bölgüsünün həyata keçiril-
məsi, blanklardan istifadənin uçotunun və

hesabatının aparılması Qaydası”nın və li-
senziya, ümumi lisenziya və xüsusi lisenziya
blanklarının və əlavələrinin formaları” təsdiq
edilmişdir.  
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabineti 2016-cı il 3 sentyabr tarixli 88
nömrəli qərarı ilə “Naxçıvan Muxtar Res-
publikası vergi orqanlarının büdcədənkənar
fondunun formalaşdırılması və onun vəsait-
lərindən istifadə Qaydası”nı təsdiq etmişdir.
    “Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi
ekspedisiyaların təşkili və aparılması Qay-

daları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan
Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2016-cı il 6 sentyabr tarixli 90 nömrəli qərarı
qəbul edilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı il 16 sentyabr tarixli 92
nömrəli qərarı ilə “Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 5
sentyabr tarixli 69 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında
inzibati orqanların Təsnifatı”nda dəyişiklik
edilmişdir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı il 3 və 16 sentyabr
tarixli qərarları ilə “Mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə
elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın
və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın
təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 8 dekabr tarixli 103 nömrəli qərarında də-
yişikliklər edilmişdir.
    Qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktların
tam mətni ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrində
(www.huquqiaktlar.nakhchivan.az) tanış
olmaq mümkündür.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti
mətbuat xidmətinin məlumatı 

    Muxtar respublikamızda dövlətimiz tərəfindən torpaq mülkiyyətçilərinə,
fermerlərə və fiziki şəxslərə göstərilən diqqət və qayğı nəticəsində aqrar
sektorda böyük nailiyyətlər qazanılıb. Belə diqqət və qayğının ifadəsini
istehsal olunan məhsulların ilboyu keyfiyyətlə saxlanılması üçün istifadəyə
verilən soyuducu anbarların sayının artmasında da görmək olar. Naxçıvan
Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyindən aldığımız məlumata görə,
Sahibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən 2016-cı ildə də verilən güzəştli
kreditlər hesabına soyuducu anbarların yaradılması üzrə investisiya layi-
hələrinin həyata keçirilməsi davam etdirilib.
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    Hər hansı bir xalqın dilinin mü-
kəmməl şəkildə formalaşması, onun
ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi uzun
tarixi prosesin nəticəsində müm-
kündür. Azərbaycan dili də çox
qədimlərdə formalaşmış, min illərin
dil çeşməsində durularaq və sınaq-
lardan keçərək zənginləşmişdir.
Azərbaycan xalqı ana dilimizin
saflığını qorumuş, bu dildə əfsa-
nələr, rəvayətlər, dastanlar yaradaraq
bu günə çatdırmışdır. 
    Dilin müstəqil inkişafı, zəngin-
ləşməsi və nüfuzu bilavasitə döv-
lətçiliklə bağlı olduğu üçün dil
dövlətçiliyin əsas aparıcı atribut-
larından biri hesab olunur. Dilimizin
saflığı və yaşaması uğrunda mü-
barizə XIX əsrin əvvəllərindən XX
əsrin ortalarına qədər davam etsə
də, onun dövlət dili səviyyəsinə
qaldırılması, qorunması və inkişafı
ümummilli lider Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır. “Dil ədəbiyyatla,
mədəniyyətlə, mənəviyyatla bağ-
lıdır, bunlarsız isə vətənpərvərlik
formulu yoxdur”, – deyən ulu 
öndər Heydər Əliyev ötən əsrin
70-ci illərindən başlayaraq Azər-
baycan dilinin hərtərəfli inkişafına,
onun rəsmi dövlət dili statusuna
malik olmasına, beynəlxalq mü-
nasibətlər sisteminə yol tapmasına,
zənginləşməsinə və nüfuz qazan-

masına böyük qayğı göstərmişdir.
Dahi rəhbər hakimiyyətdə olduğu
bütün dövrlərdə Azərbaycan dilini
milli varlığın əsası kimi həmişə
diqqət mərkəzində saxlamış, 1978-ci
ildə Azərbaycan dilinin Azərbaycan
SSR Konstitusiyasında dövlət dili
kimi xüsusi maddədə göstərilməsinə
nail olmuşdur.
    Həmin dövrdə Azərbaycan di-
linin qrammatik quruluşunun elmi
şəkildə öyrənilməsinə başlanılmış,
dilçi alimlərin fəaliyyəti üçün ge-
niş imkanlar açılmış, elmi-tədqiqat
materialları və kitablar nəşr olun-
muşdur. Azərbaycan dilinə və
ümumiyyətlə, Azərbaycan dilçi-
lərinin əməyinə verilən qiymət
və onlara göstərilən qayğı ölkə-
mizin keçmiş sovet məkanında,
eyni zamanda beynəlxalq elm alə-
mində türkologiyanın mərkəzlə-
rindən biri kimi tanınmasına gə-
tirib çıxarmışdır. 
    Dahi rəhbər siyasi hakimiyyətə
ikinci qayıdışından sonra da ana
dilimizin qorunması və inkişafı is-
tiqamətində mühüm qərarlar qəbul
etmiş, dilimizin dünya azərbay-
canlıları arasında milli-mənəvi kör-
pü olması üçün daim mübarizə
aparmışdır. Azərbaycan Respubli-
kası Konstitusiyasının 21-ci mad-
dəsində Azərbaycan dili dövlət dili

kimi öz təsbitini tapmışdır. Ulu
öndərin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında” 2001-ci
il 18 iyun tarixli Fərmanı, eləcə də
“Azərbaycan Respublikasında Döv-
lət dili haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu mühüm dövlət
sənədləridir. Belə ki, ulu öndərin
“Dövlət dilinin tətbiqi işinin tək-
milləşdirilməsi haqqında” Fərmanı
ilə ölkəmizdə kiril əlifbasından is-
tifadəyə son qoyulmuş, latın qra-
fikası tətbiq olunmuşdur. 
    Ümummilli liderin ideyalarını
bu gün layiqincə davam etdirən
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev doğma
dilimizə, milli adət-ənənələrimizə,
qədim mədəniyyətimizə böyük
həssaslıqla yanaşır. Azərbaycan
ədəbiyyatını, azərbaycanlı düşün-
cəsini əks etdirən sanballı əsərlərin
latın qrafikasında yenidən nəşr
edilməsi doğma dilimizə və əlif-
bamıza dərin ehtiramın ifadəsidir.
Ölkə başçısının 2004-cü il yanvarın
12-də imzaladığı “Azərbaycan di-
lində latın qrafikası ilə kütləvi

nəşrlərin həyata keçirilməsi haq-
qında” Sərəncamı həm də əlifba
ilə bağlı problemləri tamamilə
həll etmişdir. Dövlət başçısının
sonrakı sərəncamları əsasında 150
cildlik “Dünya ədəbiyyatı kitab-
xanası”, 100 cildlik “Dünya uşaq
ədəbiyyatı kitabxanası”, 100 cild-
lik “Azərbaycan ədəbiyyatı ki-
tabxanası” seriyasından olan yeni
nəşrlər respublika kitabxana şə-
bəkəsinin latın qrafikalı ədəbiyyat
fondunu zənginləşdirmişdir. 
    Ölkə Prezidentinin 2013-cü il
9 aprel tarixli “Azərbaycan dilinin
qloballaşma şəraitində zamanın tə-
ləblərinə uyğun istifadəsinə və
ölkə də dilçiliyin inkişafına dair
Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi
haqqında” Sərəncamı Azərbaycan
dilinə göstərilən qayğının ifadəsi
olmaqla yanaşı, həm də bu sahədə
bir sıra tədbirlərin həyata keçiril-
məsinə şərait yaratmışdır. Dövlət
proqramında Azərbaycan dili və
dilçiliyi ilə yanaşı, həm də tərcümə
fəaliyyətinin, terminologiyanın in-
kişafı, internet resurslarının, elektron

və interaktiv dərsliklərin yaradılması
məsələləri öz əksini tapmış, tele -
viziya və radiolarda Azərbaycan
dilinin norma və qaydalarının qo-
runması məqsədilə bədii şuralar
yaradılmışdır.
    Ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev milli xüsusiyyətlərimizin
saxlanmasında ana dilimizin başlıca
amillərdən olduğunu dəfələrlə diq-
qətə çəkərək demişdir: “Ana dili-
mizə hörmət və qayğı daim olma-
lıdır. Biz ana dilimizi xarici təsirdən
qorumalıyıq. Ana dilimiz bizim
toxunulmaz sərvətimizdir. Azər-
baycan xalqının formalaşmasında,
müstəqil Azərbaycanın formalaş-
masında ana dilimiz – Azərbaycan
dili müstəsna rol oynamışdır. Biz
elə etməliyik ki, dilimizin saflığını
daim qoruyaq”.
    Bu gün Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında da dövlət dil siyasəti
uğurla həyata keçirilir. Naxçıvan
şəhərində “Ana dili” abidəsi ucal-
dılmışdır. Son illər muxtar respub-
likada dərc olunmuş “Naxçıvan
 Ensiklopediyası”, “Naxçıvan Abi  də ləri
Ensiklopediyası”, 3 cilddə “Nax-
çıvan folkloru antologiyası”, 3 cild-
lik “Naxçıvan tarixi” kitabı, xeyli
sayda digər nəşrlər tariximiz və
mədəniyyətimizlə yanaşı, dilimizin
də inkişafına mühüm töhfədir.
    Azərbaycan dilinin hərtərəfli in-
kişafı, dövlət dilinə çevrilməsi,
beynəlxalq aləmə yol açması, dün-
yanın ən mötəbər tribunalarından
eşidilməsi ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən əsası qoyulan
dövlət dil siyasətinin uğurla davam
etdirilməsinin nəticəsidir. Bu gün
hamımızdan Azərbaycan dilinə mü-
nasibətdə, dilimizin saflığının qo-
runmasında vətəndaşlıq mövqeyi
tələb olunur. 

“Şərq qapısı”

    26-29 sentyabr tarixində Rusiya
Federasiyasının Dövlət Ermitajında
şərq numizmatikasına (ICON II) həsr
olunmuş ikinci beynəlxalq konfrans
keçirilmişdir. Konfransın sentyabrın
29-a nəzərdə tutulan iclasında erməni
alimi A.Akopyan (Moskva) və P.Pet-
rovun (Kazan) “Şərqi Ermənistan
xanlıqlarının (İrəvan, Naxçıvan, Gən-
cə, Qarabağ) 1747-1827-ci illərdə
sikkə zərbi” mövzusunda məruzələ-
rinin dinlənilməsi nəzərdə tutulmuşdu. 
    Məsələ ilə bağlı Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Aparatı
Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan
azərbaycanlıları məlumatlandırmış,
burada fəaliyyət göstərən “Naxçıvan
cəmiyyəti”nin üzvləri və Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan
Bölməsinin alim və tədqiqatçıları
“Şərq numizmatikası üzrə “İCON”
2-ci Beynəlxalq Konfrans”ın Təşkilat
Komitəsinə məktub göndərərək qə-
rəzli yanaşmaya kəskin etirazlarını
bildirmiş, “Şərqi Ermənistan xan-
lıqlarının (İrəvan, Naxçıvan, Gəncə,
Qarabağ) 1747-1827-ci illərdə sikkə
zərbi” adlı məruzənin konfransın
gündəliyindən çıxarılmasını tələb
etmişlər. 
    Etiraz məktublarında qədim Azər-
baycan torpaqlarının “Şərqi Ermə-
nistan” kimi qələmə verilməsinin
elmi və tarixilik baxımından kobud
səhv olduğu, ermənilərin Azərbaycan
torpaqlarına, xüsusilə adları qeyd
olunan xanlıqların ərazisinə 1828-ci
il tarixli Türkmənçay müqaviləsindən
sonra köçürüldüyü diqqətə çatdırıl-
mışdır. Qeyd olunmuşdur ki, 1747-
1828-ci illərdə Nadir şah imperiya-
sının süqutundan sonra Azərbaycan
ərazilərində 21 xanlıq yaranmış, hə-

min dövrdə nə Ermənistan adlı dövlət,
nə də “Şərqi Ermənistan” adlı coğrafi
ərazi olmamışdır. Adları çəkilən xan-
lıqları isə Azərbaycan türkləri olan
Qacarlar, Kəngərlilər, Ziyadoğlular,
Cavanşirlər sülaləsi idarə etmişlər.
Həmin dövrdə Ermənistan dövləti
olmadığı üçün bu dövlət adından pul
kəsilməsinin mümkünsüzlüyü fakt-
larla konfransın təşkilat komitəsinin
nəzərinə çatdırılmışdır.   
    Qeyd edək ki, bu məsələ bir dəfə
də keçmiş Sovetlər Birliyi dövründə –
1971-ci ildə gündəliyə gətirilmişdi.
Həmin dövrdə Rusiya Dövlət Ermi-
tajının hazırkı direktoru akademik
M.B.Piotrovskinin atası B.Piotrovski
“Redaksiyaya məktub” sərlövhəli
məqaləsində Azərbaycan xanlıqlarına
məxsus pul sikkələrinin mənimsə-
nilməsini mümkünsüz və elmi yan-
lışlıq hesab etmişdi. Məsələnin ikinci
dəfə gündəliyə gətirilməsi Rusiya
Dövlət Ermitajının və şəxsən onun
direktoru akademik M.B.Piotrovski -
nin tarixə saxtakar münasibətinin və
açıq-aşkar ermənipərəst mövqeyinin
nəticəsi idi.  
    Haqlı tələb və etirazlardan sonra
“Şərq numizmatikası üzrə “İCON”
2-ci Beynəlxalq Konfrans”ın Təşkilat
Komitəsi A.V.Akopyanın və P.N.Pet-
rovun təqdim etdikləri “Şərqi Ermə-
nistan xanlıqlarının (İrəvan, Naxçıvan,
Gəncə, Qarabağ) 1747-1827-ci illərdə
sikkə zərbi” adlı mövzunu konfransın
gündəliyindən çıxarmışdır. 
     Bu, ermənilərin öz havadarlarının
dəstəyi ilə saxta tarix yaratmaq cəhdinin
növbəti dəfə iflasa uğramasıdır.

Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyası Naxçıvan 

Bölməsinin mətbuat xidməti

Rusiya Dövlət Ermitajında qərəzli müzakirə
mövzusu konfransın gündəliyindən

çıxarılmışdır

    26-29 sentyabr 2016-cı il tarixində Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində şərq numizmatikasına
(ICON II) həsr olunmuş ikinci beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Həmin konfransda A.Akopyan (Moskva)
və P.Petrovun (Kazan) “Şərqi Ermənistan xanlıqlarının (İrəvan, Naxçıvan, Gəncə, Qarabağ) 1747-1827-ci
illərdə sikkə zərbi” mövzusunda məruzələrinin dinlənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
    Bizi alim və tədqiqatçı kimi hiddətləndirən məsələ adları qeyd olunan müəlliflər tərəfindən qədim
Azərbaycan torpaqlarının “Şərqi Ermənistan” kimi göstərilməsidir. Rusiyada yaxşı bilirlər ki, ermənilər
Azərbaycan torpaqlarına, xüsusilə məqalədə adları qeyd olunan xanlıqların ərazisinə 1828-ci il tarixli
Türkmənçay anlaşması ilə köçürülüblər.
    Konfransın Təşkilat Komitəsinin üzvlərinin diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, iclasda çıxış üçün belə bir
mövzunun seçilməsi saxtakar erməni alimləri tərəfindən Azərbaycan tarixinin təhrif olunması istiqamətində
atılan daha bir addımdır. Çünki 1747-1827-ci illərdə Cənubi Qafqazda erməni dövləti və “Şərqi Ermənistan”
ərazi bölgüsü yox idi. Mövzunun həsr olunduğu İrəvan, Naxçıvan, Gəncə və Qarabağ xanlıqları bütün tarix
boyu Azərbaycana məxsus olmuşdur. 1747-ci ildə Nadir şahın ölümündən sonra Azərbaycan ərazilərində
21 xanlıq yaranmışdır. Həmin dövrdə nə Ermənistan adlı dövlət, nə də Şərqi Ermənistan adlı coğrafi ərazi
olmamışdır. İrəvan xanlığını Qacarlar, Naxçıvan xanlığını Kəngərlilər, Gəncə xanlığını Ziyadoğlular,
Qarabağ xanlığını isə Cavanşirlər sülaləsi idarə etmişlər. Bu xanlıqları idarə edən xanlar arasında bir nəfər
də olsun erməni mənşəli xan olmamışdır. İrəvan xanlığı Mir Mehdi xan, Naxçıvan xanlığı Heydərqulu xan,
Gəncə xanlığı  Şahverdi xan, Qarabağ xanlığı isə Pənahəli xan tərəfindən yaradılmışdır. Bu xanlıqlarda Sə-
fəvilərdən I Süleymanın və III Şah Abbasın gümüş pulları, Nadir şahın sikkələri, osmanlıların Təbrizdə,
Gəncədə, Tiflisdə və İrəvanda zərb etdikləri onluq və beşlik pul vahidləri işlənirdi. Həmin dövrdə
dövriyyədə olan pul vahidlərinə gəldikdə isə qarapul, tümən, pənahabadi, şahı, mahmudi, bisti, sahibqıran,
quruş, real, abbası, imperial (Rusiya pul vahidi) işlənmişdir ki, bunların erməni numizmatikasına aidiyyəti
yoxdur.  
    Rusiya Dövlət Ermitajının direktoru akademik M.B.Piotrovskinin diqqətinə çatdırırıq ki, sizin atanız
B.Piotrovski 1971-ci ildə “Redaksiyaya məktub” sərlövhəli məqaləsində Azərbaycan xanlıqlarına məxsus
pul sikkələrini mənimsəyən ermənilərə kəskin cavab vermişdi. Olmaya indi sizin yenidən erməni havasına
oynamağınız erməni nənənizin vəsiyyətidir?
    Bütün bunları nəzərə alaraq, Təşkilat Komitəsindən A.V.Akopyan (Moskva) və P.Petrovun (Kazan)
“Şərqi Ermənistan xanlıqlarının (İrəvan, Naxçıvan, Gəncə, Qarabağ) 1747-1827-ci illərdə sikkə zərbi”
mövzusunda məruzələrinin konfransın gündəliyindən çıxarılmasını tələb edirik. 

    İsmayıl Hacıyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
    Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik

    Fəxrəddin Səfərli                        AMEA Naxçıvan  Bölməsi Tarix,                  
    Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru,
    AMEA-nın müxbir üzvü, professor

    Emin Şıxəliyev              Naxçıvan Dövlət Universitetinin 
    müəllimi, tarix elmləri namizədi, dosent

    Musa Quliyev                                       “Naxçıvan” Universitetinin müəllimi,
    tarix elmləri namizədi 

Rusiya Dövlət Ermitajının direktoru akademik M.B.Piotrovskiyə
“Şərq numizmatikası üzrə “İCON” 2-ci Beynəlxalq Konfrans”ın 

Təşkilat Komitəsinə

Ölkəmizdə Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsi
müstəqil dövlətçiliyimizin başlıca əlamətlərindən biri sayılır.
Respublikamızda dövlət dilinin tətbiqi, qorunması və inkişaf
etdirilməsi üçün lazımi tədbir həyata keçirilib. 2002-ci ilin 30
sentyabrında qəbul olunan “Azərbaycan Respublikasında dövlət
dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu bu sahədə
görülən mühüm işlərdən biridir. Bu qanunla dövlət dilinin
hüquqi statusu müəyyənləşdirilmişdir. Qanunda dövlət dilinin
işlənməsi, qorunması və inkişafı sahəsində dövlətin əsas
vəzifələri, dövlət dilinin rəsmi mərasimlərdə, təhsil sahəsində,
televiziya və radio yayımlarında, xüsusi adlarda, coğrafi ob-
yektlərin adlarında, beynəlxalq yarışmalarda işlənməsi qaydaları
öz əksini tapmışdır.

Ulu öndər Heydər Əlİyеv: Hər bir xalqın milliliyini,
mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Ana dilimizə qayğı hər kəsin müqəddəs borcudur
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    “Zor bulağ”ın suyundan bir ovuc da içib
maşına əyləşirəm. Sürücü mühərriki işə
salır. İndi dağlardan üzüaşağı qayıdacağıq.
Amma hələ bu ətrafda görməli, baxmalı
çox yerlər var. Ona görə üzümə baxan sü-
rücüyə deyirəm:
    – Heç buralardan ayrılmaq istəmirəm.
Gəl bu ətrafı da bir az dolaşaq. O da gülüm-
səyib yerli ləhcəylə:
    – Baş üstə, müəllim! – deyir.
   Maşınımız gölün kənarı ilə hərəkət edir.

Mənə elə gəlir ki, Üzən ada qarışıq, bu ərazi
bir sükuta qərq olub, ayrılıq sükutuna. Öz-
özümə deyirəm ki, sorağına uçub gəldiyim
bu yerlər deyəsən məndən, mənim kimi qo-
naqdan ayrılmaq istəmirlər. Mənim onları
necə özlədiyimi duyub onlar da mənə bir
sevgi bağışlayırlar. Bax o sevginin, o duy-
ğusallığın içərisində dolanırıq gölün başına.
Yamacda gözəl bir bağ var. Ağaclar və o
ağacların arasındakı kənardan diqqəti çəkən
səliqə-sahman məni daha artıq maraqlandırır.
Elə bu vaxt diqqətimi qoyun sürüsü çəkir.
Çoban itləri, çobanın cilovundan tutduğu atı
və bir də sürünün önündə ağaclara, kol-kosa
dırmaşa-dırmaşa özünü ora-bura vuran ke-
çilər… Mütləq onlarla söhbət etməliyəm.
Ona görə də uzaqdan çobanı səsləyirəm. Ba-
şını qaldırıb əliylə məni salamlayır:
    – Bərəkətli olsun! – deyirəm. O da, öz
növbəsində, mənə “sağ ol” göndərir. Elə
uzaqdan etdiyimiz bu söhbət, yəni barmaqsayı
kəlmələr bizi bir az yaxınlaşdırır. Onun əlini
sıxıram, güzəranını soruşuram. Çox ağayana,
həm də daxili bir məmnunluqla cavab verir:
    – Çox şükür, hər şey yaxşıdır. Davarlarımız
da Allaha şükür bu il o qədər də bizə əziyyət
verməyib. Ot-ələfi var, örüş var, su var...
    Mən elə bu sözdən yapışıb:
    – Bəs ağartı, pendir, süd, qatıq?..
    – Min bərəkət, heç nədən korluğumuz
yoxdu. Gedək qonağım olun. İstərsən çəpiş
kəsərəm, istərsən quzu. 
    Mən kənd adamının, xüsusilə çoban tay-
fasının necə səxavətli olduğunu bilirəm. Ona
görə də dəvətin ürəkdən gəldiyinə də inanıram
və:
    – Sağ ol, qardaş! – deyirəm. Məmnuniy-
yətlə gedərdik. Amma vaxtımız azdı, gəzib
görməli yerlər isə çox. İnşallah, bir də
yolum bu tərəfə düşəndə mütləq qonağın
olacam. Elə bu sözlərlə də çobanın əlini
sıxıb sağollaşırıq.
    Bəli, dağlara qalxan yolla indi dağlardan
üzüaşağı gəlirik. Yol kənarlarındakı lövhələrə
diqqət yetirirəm. Bu lövhələrdə qoruq zo-
nasından, təbiəti sevməkdən bəhs edən fi-
kirlərə rast gəlmək mümkündür. Meşənin
içərisindəki “Söyüdlü bulağ”ın önündə da-
yanırıq. Suyu o qədər gurdu ki, əlini qarşı-
sında saxlamaq olmur. Soyuqluğu, dadı-
tamı da ki, bir başqa aləm. Bax elə o bulağın
önündən üzüaşağı, dərə boyu boylanıram.
Bir yaşıllıq sanki evləri də, dağı-daşı da qu-
cağına alıb bələyib. Və ancaq onun bələyi
gül-çiçəkdi, gözəllikdi. Biz üzüaşağı enəndə
diqqətimi bir yol nişanı çəkir. Burada Qızıl
Qışlaq kəndi yazılıb. Mən sürücüyə bu kənd
haqqında məlumat verirəm. O, əvvəlkindən
də təəccüblü bir şəkildə:
    – Müəllim, siz naxçıvanlısınız? – deyə
soruşur.
    Mən də çox ciddi şəkildə:
    – Bəli, – deyirəm. 
    O, bir az da təəccüblənir və mən izah
etmək məcburiyyətində qalıram:
    – Qardaş, ruhun harda rahatdısa, kön-
lün-gözün haranı sevirsə, özünü harda göz
açdığın torpaqda olduğun kimi görürsənsə,
deməli, sən həm də oralısan. Bax bu dağların,
bu çayların oxşarını mən Qarabağda gör-
müşəm. Orda yaşayanda bu yerlərin həsrətini
çəkmişəm. Daha doğrusu, buraları gəlib
görmək istəmişəm. İndi qismət olub, gəzirəm,
görürəm. Deməli, həm də istəyimin, arzumun
vətənindəyəm. İndi bildinmi ki, mən də
naxçıvanlıyam.

    Sürücü bu dəfə lap ürəkdən gülüb:
    – Müəllim, bir az qəliz danışdınız. Amma
siz, doğrudan da, naxçıvanlısınız, – deyir.
    Hə, bu da Kükü kəndi. Kəndin qəribə bir
mənzərəsi var. Məktəbi, inzibati binaları hə-
qiqətən adamın gözünü çəkir. Yoluna, cığırına
söz yoxdu. Hələ internetdən oxumuşdum ki,

bu kənddə qırx bulaq var, hərəsi də bir
səmtdən qaynayır. Bu kəndin arıçıları, yəni
buranın balı dillər əzbəridi. Tərəvəzi də onun
kimi. Alması da adladı. Mən eləcə yol kəna-
rındakı evlərin həyətlərinə boylanıram. Yar-
paqlar yavaş-yavaş saralır. Ağaclarda alma,
armud, qoz gözə dəyir. Bu mənzərənin içə-
risində olarkən sürücünün səsi məni ayıldır.
    – Müəlim, bəlkə, qabaqda bir çay içək?
    – Olar, – deyirəm. Amma ürəyimdə “Zor
bulağ”ın suyundan sonra çayın nə dadacağını
düşünə bilmirəm. Heç o dadı itirmək istəmi-
rəm. Sadəcə, etika xatirinə razılıq verirəm.
Maşınımız ailəvi istirahət mərkəzi yazılmış
əraziyə daxil olur. Sürücü elə girişdə maşını
saxlayır:
    – Siz bir ətrafı gəzin, mən də samovar
çayı sifariş verim, – deyir.
   Mən Naxçıvanda olduğum bu iki gün ər-

zində ikinci dəfə bu cür səliqəli, həm də
təbii bir guşəyə qonaq oluram. Burda elə bil
ki, hər şey öz-özündən bitib, öz-özündən
boy veribdi. Sadəcə, insanlar dincəlmək üçün
quraşdırdıqları qurğuların, stolların yanına
daş plitələrdən cığırlar çəkiblər. Bir də ye-
məkxananın önü asfaltlanıb. Qalan hər şey
təbii yaşıl otluqdu. Ağacların başı, yalan ol-
masın, buludlara söykənib. Özü də hər cür
ağac var. Xan çinardan tutmuş cır alçaya
qədər. Biz çay boyu gəzirik. Burda balıq ye-
tişdirirlər. Balıqlar çayın içərisində qurulmuş
maneəni aşıb gedə bilmirlər. Elə oradaca
yemlənib, oradaca böyüyürlər. Həm dağ ça-
yının suyuyla, həm də onları becərənlərin
verdikləri yemlə. Balıqlara diqqətlə baxdı-
ğımızı görən bir nəfər bizə yaxınlaşır. Sa-
lamlaşırıq. O da qonaq olduğumuzu hiss
edib bizi ətraflı məlumatlandırır. Burdakı
balaca qonaq evlərini göstərir. Bildirir ki,
şəhərdən ailəvi gələnlər gecələr bu evlərdə
qalırlar. Burda uşaqlar üçün hər cür şərait
yaradılıb. Böyüklərin də arzuladığı təbiət
ovuc içindədi. 
    Xan çinarın dibində, yaşıl otların üstündə
yaşı ən azı 60-ı keçmiş bir mis samovar
buğlanır. Üstündə də dəm çayniki. Süfrəyə
Naxçıvan mürəbbələri və qənd, konfet qoyulur.
Qaysı mürəbbəsini qoyub kim burda qəndlə
çay içər ki? Az qala samovarın yarısın içmişik.
Sürücü gözucu saatına baxır. Onu başa dü-
şürəm, getmək vaxtıdı. Qalxıb çayın pulunu
ödəyirəm. 
    Bəli, sürücü maşını işə salıb magistrala
çıxanda hara gedəcəyimizi soruşur. Deyirəm
ki, Duzdağına. Maşınımız sürətlə irəliləyir.
Dağlarda bir xeyli vaxt itirdiyimiz üçün
sürücü zamanı qabaqlamağa çalışdı. Amma
mümkün olan iş deyil. Zamanı qabaqlamaq
üçün gərək zamanın özündən qabaqda olasan.
O da dahilərə nəsib olan işdi. Biz isə…
    Naxçıvan şəhərinin içərisindən keçib məhz
Şahbuza gedərkən ayrılan yolun indi də Şərur
istiqamətinə gedirik. Şəhərdən 10-12 kilometr
aralıda yerləşən Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi
kənardan diqqəti çəkir. Bu mərkəzə gedən
yol da ayrı bir aləmdi. Dəniz səviyyəsindən,
təqribən, 1200 metr yüksəklikdə olan bu
yerdə hər şey adamda çox qəribə bir duyğu
yaradır. Xüsusilə yolun sağında və solunda
parıldayan yamaclar elə bil ki, Günəşi əks
etdirir. Sanki dağa almaz qırıntıları səpilib.
Hiss edirəm ki, bunlar duz qırıqlarıdı. Bax o
parıltının içərisində mərkəzə yaxınlaşıb özü-
müzü təqdim edirik. Əynimizə ağ xalat
geyinib duz tuneliylə – yerin altıyla hər şeyi

gözümüzə köçürə-köçürə gəzirik… xəstələrə
şəfa diləyirik… burda çalışanlara uğurlar
deyirik. Və bir neçə dəqiqəlik yerin altındakı
bu mərkəzdə oturacaqda əyləşirik. Havadan
doymaq olmur. Mən bilirəm ki, nə vaxtsa bu
mövzunu bir də yazacam. Çünki Duzdağı,
bir sözlə, bir görüşlə ifadə etmək mümkün

deyil. Amma indi:
   Dolubdu ürəyim, qan var gözümdə
    Kükrəyən, qovrulan can var gözümdə
    Elə bil bir Qanlı Yanvar gözümdə –
    Ağlayıb isladır sinəm duzlağı –
    Duzdağı!
     
    Möcüzən hökm edir diz üstə çöküm,
    Duz üstə gözümün yaşını töküm.
    Başıma haranın daşını töküm,
    Görə bilmirəmsə qəmdən uzağı? –
    Duzdağı!
     
     Yüyürdüm – yoruldum, qaçdım – yoruldum
    Bir açıq qapını açdım, yoruldum.
    Sevgiyə, sevincə acdım – yoruldum!
    Həsrətdi başıma açan tuzağı –
    Duzdağı!
     
    Ümid qapısısan şəfa ünvanlı,
    Göynəyən sinəyə dəva ünvanlı,
    Nəfəssən – ən təmiz hava ünvanlı
    Olmusan bu yurda həm də üz ağı –
    Duzdağı!
     
    Vermisən torpaqla kürək-kürəyə
    Qatmısan dadını sözə, çörəyə!
    Sən ki, dağ deyilsən sevən ürəyə,
    Şöhrətsən, nemətsən bizə, duz dağı –
    Duzdağı!
       

    Bəli, “yeraltı dünya” saydığım və əsl hə-
qiqətdə elə möcüzəli bir aləm olan Duzdağ
mərkəzindən çox xoş bir təəssüratla ayrılıb
maşına yaxınlaşıram. Və sürücünün gözlərindən
oxuyuram ki, onun çox da gəzməyə həvəsi
yoxdu. Çünki bir gün öncə axşam qonaqları
olacağını söyləmişdi. Necə deyərlər, arifə bir
işarə vurmuşdu. Ona görə digər görməli yerləri
gəzmək fikrimdən daşınmalı oldum və üzümə
baxan sürücüyə “şəhərə gedək”, – dedim...
    Yolüstü diqqətimi çəkən qarpız, yemiş
topaları bir anlıq içimdə bir istək yaratdı.
Məşhur Sabirabad qarpızından sonra Nax-
çıvan qarpızının, yemişinin dadına baxmaq,
məncə, pis olmazdı. Sürücüdən xahiş edirəm,
maşını yolun kənarına çəkir. Düşüb qarpız,
yemiş satan oğlana yaxınlaşırıq. Qiymətlər
çox da baha deyil. Ondan bir qarpız, bir
yemiş çəkməsini xahiş edirəm. Bu işdə
sürücü də ona köməklik göstərir. Onun fik-
rincə, qarpızın, yemişin ən yaxşısını seçib
alırıq. Otelə dönürük. Qarpızı, yemişi otağa
qaldırıram. Əl-üzümü yuyub pəncərə önündə
dayanıram. Axşama, yəni günün sonuna,
təqribən, iki saat vaxt qalır. Bu iki saatı
gəzmək olardı. Amma neyləyim ki, belə
alındı. Bu düşüncələr içərisində öz-özümə
qərar verdim ki, elə buradaca gördüklərimin,
duyduqlarımın qeydlərini aparım. Şəhərə
qayıdanda işim asan olsun. Kağız-qələm
götürdüm. Bugünkü təəssüratımın qeydlərini
yazmaq istədim… Alınmadı!
    Çünki Batabata qalxanda keçib getdiyim
yol mənə doğulduğum kəndin yolunu, say-
sız-hesabsız gediş-gəlişim olan Şuşa dola-
malarını xatırlatdı. Xəyalım bir anlıq o yer-
lərə uçub getdi. Özüm də bilmədən Batabat
yolu ilə Şuşa dolaylarını, həmçinin kəndimin
yolunu bir paralelləşdirdim. Nə qədər də
bir-birinə oxşayırdı. Özümdən asılı olmadan
içimdən bir dua gəldi: Allah bizə rəhm
etsin! Heç vaxt Batabata gedən yolla düş-
mən, eləcə də namərd bir kimsə gəlib keç-
məsin! Şuşa dolaylarının taleyi, kəndimin
yolunun aqibəti bu yerlərdə yaşanmasın!

    Bir küskün ürəklə çıxmışdım yola
    Kirpiyim nəm çəkdi, şehdən ağladım…
    Küləyi qoymurdum saçımı yola –
    Burdasa bir xəfif mehdən ağladım…

    Yuxuda gördükcə əsir kəndimi
    Zaman bağlayırdı bərə-bəndimi…
    Əlincə dikəltdi sınıq qəddimi –
    İçimdən perikən “ehh”dən ağladım!
    
    Edib ürəyimin ziyarətini
    Daddım “Zor bulağ”ın bal-şərbətini!
    Hər kəsin məhəbbət, var sərvətini –
    Alıb, bir ömürlük behdən ağladım!..

    Öz duama özüm “amin” dedim. Və onu
da xatırladım ki, bəzən rayon qəzetində işlə-
yəndə işdən gec çıxıb avtobusu “qaçıranda”
kəndə 17 kilometrlik yolun çox böyük his-
səsini, bəzən də lap sonacan o qədər piyada
getmişəm ki, ona görə də hər kol, hər daş
mənə əzizdi. Batabatda göl kənarında gə-
zib-dolaşanda da, üzü Dərələyəzə tərəf dır-
maşıb baxanda da mən eyni hissləri yaşa-
mışdım. İndi otel otağında qeydlərimi yazmaq
istəyəndə də həmin hissləri təkrar yaşadım…
Yox, yaza bilmirəm! Durub şəhərə düşürəm.
Gəzə-gəzə oteldən üzüaşağı, yəni istirahət

parkına tərəf gedirəm. Şəhərin içərisindəki
səliqə-sahmanın barəsində təkrar heç nə
demək fikrində deyiləm. Sadəcə, burada rast-
laşdığım bir məqamı xüsusi olaraq vurğula-
malıyam. O da sürücü və piyada mədəniy-
yətidi. Təsəvvür edin ki, piyadaların, demək
olar ki, hamısı yolu onlar üçün işarələnmiş
yerdən keçirlər. Sürücülər yolu keçmək
istəyən piyadanı görəndə 20-30 metrlikdən
maşını əyləməyə başlayırlar. İnanın ki, həmin
məqamda özümdən asılı olmadan dedim:
    – Gözünə dönüm Bakı, indi maşınlar nə
şütüyərdi burda, piyada da güclə qaçıb canını
qurtarardı... Siqnal səsləri də ki, cürbəcür…
Nə isə…
   Parka tərəf keçirəm. Adamlar ikibir,

üçbir oturacaqlarda əyləşiblər. Və yaxud
kimlərsə gəzişir. Uşaqlar da öz aləmlərin-
dədi. Onların təbəssümü, gülüşü elə Bakıdakı
kimidi. Çünki uşaqlar hər yerdə eynidi –
şən, dəcəl, sevimli. Amma yaşlılar bir az
fərqlidilər. Bilirsiniz nədə? Yəni mən burda
ucadan danışan, başqasına öz səsiylə, dav-
ranışıyla problem yaradan bir kimsəyə rast
gəlmədim. Hamı normal şəkildə söhbətini
edir, hətta deyib-gülür də. Bu, artıq insanın
özünün özünə hörmətidi. Mən belə başa
düşdüm. Ona görə boş oturacaqların birində
əyləşib siqaret çıxardım, yandırdım. Və
gördüm ki, ətrafdakılar mənə bir az qəribə
baxdılar. Öncə öz-özümə diqqət yetirdim.
Birdən başa düşdüm ki, əyləşdiyim otura-
cağın yanında zibil qabı yoxdu. Ayağa qal-
xıb zibil qabı qoyulmuş yerə yaxınlaşıb
siqareti orda çəkdim. Bu, həmin baxışların
mənə iradı idi. Yəni ictimai qınaqdan dərs
aldım və parkı gəzib-dolaşmaqda olduğum
məqamda bir şey də mənim üçün maraqlı
oldu. O da burada göstərilən mədəni
xidmət idi. Adətən, uşaqlar istirahət par-
kında, əyləncə yerlərində meyvədən, şir-
niyyatdan istifadə edirlər. Burda da var idi.

Batabata gəlmişəm

(Yeddinci və sonuncu yazı)
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    Naxçıvan şəhərindəki Gənclər
Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Gənclər və İdman Nazir-
liyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Gənc -
lər Fondu, Yeni Azərbaycan Partiyası
Naxçıvan Muxtar Respublika Təş-
kilatının Heydər Əliyev adına Gənc -
lər Birliyi və Gənclərin İntellektual
İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə gənclər ara-
sında “Nuh yurdu” intellektual oyu-
nu keçirilib. Oyunun keçirilməsində
məqsəd gənclərin intellektual sə-
viyyəsini, dünyagörüşünü, zehni
inkişafını stimullaşdırmaq, onlar
arasında bilik və elmin nüfuzunu
artırmaq, eləcə də asudə vaxtlarının
səmərəli təşkili istiqamətində yeni
üsullar tətbiq etməkdən ibarət olub.

    Əvvəlcə Naxçı-
van Muxtar Res-
publikası Gənclər
və İdman Nazirliyi
Aparatının Gənc -
lərlə iş şöbəsinin
müdiri Nicat Ba-
bayev çıxış edərək
oyunun keçirilməsi
məqsədindən da-
nışıb, iştirakçılara
uğurlar arzulayıb. 
    Oyun iki mərhələ və finaldan
ibarət olub. “Oğuz”, “Odlar yurdu”,
“Lider” və “Nuh yurdu” komanda-
ları birinci mərhələdə, “Savalan”,
“Vətən”, “Loğman”, “Nəqşi-cahan”
komandaları isə ikinci mərhələdə
mübarizə aparıblar. Finalda iştirak
etməyə vəsiqə qazanan “Savalan”,

“Vətən”, “Lider” və “Nuh yurdu”
komandaları arasından birinci yerə
“Vətən”, ikinci yerə “Savalan”,
üçüncü yerə isə “Lider” komandaları
layiq görülüblər.
    Qaliblərə diplom, fəxri fərman,
kubok və kitablar hədiyyə olunub.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Gənclər arasında “Nuh yurdu” intellektual oyunu keçirilib
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 Amma valideynlər uşaqlarını gözdən
qaçırmırdılar. Elə uşaqlar da valideynləri an-
layırdı. Ona görə də atmaq istədikləri müəyyən
bir şeyi dərhal valideynlərinə verirdilər. Bö-
yüklər onları ya əllərindəki kisəyə qoyur, ya
da yaxınlıqdakı zibil qutusuna atırdılar. Bu
məqamda da Naxçıvanın təmizlik işlərinə
baxanlara, yəni süpürgəçilərə ölkənin digər
şəhərlərindəki həmkarlarının necə həsəd apa-
racağına heç şübhəm qalmadı…
    Mən Naxçıvan şəhərində, demək olar ki,
əksər inzibati binaların önündən keçdim.
Hamısı müasir, hamısı səliqəli və hamısı da
bir-birini tamamlayan bir formada, özü də
hasarsız. Bu binalar bir kompleks yaradır.
Bu kompleks də təbii ki, adamın gözünü
yormur. Əksinə, onun həm yadda qalmasına,
həm də xarici görkəmiylə barəsində eşitdiyim
sözlərin üst-üstə düşməsinə imkan verir...
    Gəzə-gəzə bir-iki marketə də baş çəkdim.
Aldığım siqaret və bir də bir-iki ədəd “Ba-
damlı” oldu. Hiss etdim ki, marketlərdə kə-
nardan gələn müştəriləri dərhal tanıyırlar.
Bu, məndə bir maraq yaratdı. Satıcı oğlandan
ərkyana şəkildə soruşdum:
    – Deyəsən, qonaqları dərhal tanıyırsınız.
    Gülümsəyərək dedi:

    – Əlbəttə, birinci onların ləhcəsindən hiss
olunur, ikincisi də davranışlarından. Ümu-
miyyətlə, ən çox İrandan qonaqlar gəlir.
Başqa millətlərin nümayəndələri daha çox
ingilis dilində, bir də bir-iki rus sözləri işlət-
məklə nə istədiklərini çatdırırlar…
    Mən marketdə gördüyüm İran vətəndaş-
larının əksəriyyəti qadınlar idi. Sanki azad-
lığa çıxmış bir şəkildə hay-küylə alış-veriş
edirdilər. 
    Artıq saat 22-yə yaxınlaşır. Otelə qayıdı-
ram. 13-cü mərtəbəyə qalxıb axşam yeməyi
götürürəm. Bu “açıq büfe” restoranda xeyli
adam var. Mən burda bir cavan oğlanla tanış
olmuşam. Adı Elvindi. Dediyinə görə, Nax-
çıvanın ən ucqar kəndlərindən olan Tividəndi.
Burada çalışır. Çox mədəni, yaşına görə diq-
qətcil, zirək, həm də ünsiyyətcil oğlandı.
Elə ilk görüşdən dostlaşmışıq. Mən restorana
daxil olan kimi dərhal yaxınlaşıb özü xidmət
göstərməyə cəhd edir və mən də bu fürsətdən
istifadə edib ona suallar verirəm. Naxçıvan
barəsində soruşuram, işindən-gücündən xəbər
tutmağa çalışıram. O da məmnuniyyətlə
cavab verir və bildirir ki, ən yüksək nöqtədə
yerləşən kəndlərinin yolları da, abadlığı da
çox yüksək səviyyədədi. Onun dediyinə görə,

Ali Məclisin Sədri dəfələrlə bu kənddə olub.
Orada xidmət keçən əsgərlərimizlə görüşüb.
Suallarımın cavabında Elvin söylədi ki,
burada işləyib ailəsinə kömək edir. İnşallah,
özü də ali təhsil almaq niyyətindədi. Mən
ona uğurlar diləyirəm…
    Otağa qayıdıram. Səhərə qədər düşünü-
rəm. Naxçıvanda tarix və ədəbiyyat mu-
zeylərini, Cəlil Məmmədquluzadənin ev-
muzeyini, Bəhruz Kəngərli Muzeyini, Ar-
paçayı, Gəmiqayanı, daha haraları görə bil-
mədim. Amma ümidsiz deyiləm. Düşünürəm
ki, nə vaxtsa dəyərli dostlardan kimsə ya
dəvət edər, ya dəstək verər gedib Naxçıvanın
payızını da, qışını da, yazını da görərəm.
Görmədiyim, amma arzusunda olduğum
Məmməd Arazın ev-muzeyini ziyarət edə-
rəm. Ümumiyyətlə, bu torpağı gəzib onun
suyunun, havasının, bar-bərəkətinin bütün
ləzzətini varlığıma hopduraram. Çünki mən
torpaq acıyam, torpaq həsrətlisiyəm. Nax-
çıvanda olanda o həsrəti bir az ovuda
bildim. Elə buna görə də burda gördükləri-
min hamısını bacardığım kimi kağıza da
köçürmək istədim. Bilmədim alındı, yoxsa
yox, amma mən daxilən bu anın özündə də
özümü o torpağa doğma sayıram, ruhumu

orda görürəm. Və üzümü ordakı dostlara
tutub deyirəm:

    Mən xəyal qurmuşdum gəlməzdən öncə
    Gəldim xəyaldan da gerçəyi gördüm…
    Bu qədim torpağa enib, düşüncə –
    Göydən seyr etdiyim göyçəyi gördüm!

    Dörd yandan üzümə güldü yaşıllıq
    Özümü hiss etdim Cənnət bağında!
    Xəyalla gerçəklik düşdü qarışıq –
    Hava limanında – bu sübh çağında!

    Küçələr ürək tək geniş, işıqlı
    Abadlıq boyuna biçilmiş şəhər…
    Mənə elə gəldi bütün dünyaya –
    Burdan baxır Günəş – açılır səhər!

    Fikrimdə keçmişi, gəzdim bu günün
    Tarixə baş çəkdim mən Naxçıvanda!
    Gəlibdi dilimə qoy deyim düzün –
    İş bilən başdadı Nəqşi-cahanda!

    Bəli, bu gün Naxçıvanla bağlı, hələlik,
sonuncu yazını yazdım. Amma bu, mənim
inancıma görə sonuncu deyil. Yəqin ki, nə
vaxtsa görüşəcəyik!

Əbülfət MƏDƏTOĞLU
Əməkdar jurnalist, şair, publisist

“Ədalət” qəzeti

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidmətində əc-
nəbilərin və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin iştirakı ilə “Əlincəqala”
mövzusunda tədbir keçirilib. 

    Tədbirdə xidmətin
əməkdaşı Nurlan Ta-
ğıyev çıxış edərək
bildirib ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikası
zəngin tarixə malik-
dir. Hazırda muxtar
respublika ərazisində
1200-dən çox dünya,
ölkə və yerli əhəmiy-
yətli tarixi abidə qey-
də alınaraq pasport-
laşdırılıb. Bu abidələrin içərisində
qalaların özünəməxsus yeri vardır.
Tədqiqatlar göstərir ki, Naxçıvan
qalatipli yaşayış yerləri ilə zəngin
diyardır. Bu ərazidə qalaların çox-
luğunun səbəbi Naxçıvanın əlverişli
mövqeyinin, zəngin təbii sərvətlə-
rinin, şəhər mədəniyyətinin və in-
kişaf etmiş sənətkarlığının yadelli
işğalçıların diqqətini cəlb etməsidir.
Azərbaycan xalqının mübarizlik və
vətənpərvərlik əzmini toplu halında
nümayiş etdirən tarixi qalalarımız-
dan biri də Əlincəqaladır. Qaladan
I-VI əsrlərdən başlayaraq müdafiə
istehkamı və yaşayış yeri kimi isti-
fadə olunub. Əlincəqala 14 il Əmir
Teymurun qoşunlarının hücumlarına
müqavimət göstərib. Naxçıvanın
Azərbaycan Atabəylər dövlətinin
paytaxtı olduğu dövrdə Əlincəqa-
lanın iqtisadi və siyasi mövqeyi
əhəmiyyətli dərəcədə artıb.
    Bildirilib ki, Əlincəqalanın xa-
tırlandığı ilk yazılı mənbə “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanıdır. Araşdır-
malar zamanı Əlincəqalanın tarixinə
aid xeyli yeni faktlar aşkar edilib.
Qalada tapılan sikkələr qalanın I-
VI əsrlərdə yerli hökmdarların əsas
iqamətgahlarından biri olduğunu
və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqəsi
olan qala-şəhər kimi formalaşdığını
təsdiq edir. Həmçinin qala və onun
ətrafında olan epiqrafik abidələrin
öyrənilməsi bu bölgənin orta əsrlərdə
Azərbaycanın mühüm siyasi, sosial
və mədəni mərkəzlərindən biri ol-
duğunu göstərir. 
    Qeyd olunub ki, tarixən bu əra-
zidə yaşamış Azərbaycan türklərinin
yaratdığı qədim tarixi-mədəni irsin
qorunub saxlanması istiqamətində
ardıcıl tədbirlər görülür, tarixi abi-

dələr bərpa olunaraq keçmişdən bu
günə körpü salınır. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2014-cü il 11 fevral tarixli Sərən-
camına əsasən, “Əlincəqala” tarixi

abidəsinin bərpa olunması da bu
sahədə görülən işlərin davamıdır.
Bərpa işləri zamanı Əlincə dağının
ətəyində müvafiq yer seçilib və
“Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Mu-
zeyi üçün bina inşa olunub.  “Əlin-
cəqala” tarixi abidəsindəki qala di-
varları, bürc və giriş qapıları, qədim
yaşayış evləri, təsərrüfat binaları,
su hovuzları və təndirlər, səngər və
mühafizə yerləri ilkin forması sax-
lanılaraq bərpa edilib. Qala divarları
və bürclər əzəmətli görkəmi ilə
Naxçıvan memarlıq məktəbinin qə-
dim izlərini özündə yaşadır. Tarixi
yaşadanları tarix də yaşadacaqdır.
“Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa
olunması da xalqımızın çoxəsrlik
tarixi-mədəni irsinin gələcək nəsil-
lərə çatdırılması və bütün dünyada
tanıdılması baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyır. 
    Sonra tədbir iştirakçıları üçün
“Əlincəqala” tarixi abidəsinə eks-
kursiya təşkil edilib, “Əlincəqala”
Tarix-Mədəniyyət Muzeyi ziyarət
olunub.  Burada onlara  muzeydəki
eksponatlar haqqında ətraflı məlumat
verilib. Əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər ekspozisiya zalında
nümayiş etdirilən maddi-mədəniyyət
nümunələri, xüsusilə qədim məişət
əşyaları, pul və sikkələr, kitab, jurnal
və qəzet materiallarına böyük maraq
göstəriblər. Əlincəqalada məskun-
laşmış insanların yaşayışını və döyüş
sənətini özündə əks etdirən ekspo-
natlar qala sakinlərinin həyatı və
qəhrəmanlıq tarixi haqqında ziya-
rətçilərdə dolğun təsəvvür yaradıb.
“Əlincəqala” tarixi abidəsinin möh-
təşəm görkəmi isə iştirakçıları hey-
ran edib.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Dövlət Miqrasiya Xidmətində növbəti
maarifləndirici tədbir  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi tərəfindən 25 oktyabr 
2016-cı il tarixdə açıq hərraca çıxarılacaq əmlaklar haqqında məlumat

Sıra 
№-si

Hərraca çıxarılacaq əmlak
Əmlakın 
hüquqi 
ünvanı

Əmlakın
ilkin satış
qiyməti
(manat)

Əmlakın
(15%) 

güzəştli satış
qiyməti
(manat)

İlkin satış 
qiymətinin 5%

həcmində 
hesablanmış

behin məbləği
(manat)

1. 0,0721 kv.m torpaq sahəsində yerləşən 1 mərtə-
bəli, 3 otaqlı, 94,0 kv.m yaşayış, 104,72 kv.m
qeyri-yaşayış, 66,77 kv.m köməkçi sahədən iba-
rət fərdi yaşayış evi

Şərur rayonu,
Mahmudkənd

15.000 12.750 750

2. Qara rəngli “Hyundai Santa Fe” markalı, “Uni-
versal” tipli 2009-cu il buraxılışlı, mühərrik
nömrəsi G6EA8A248267, şassi nömrəsi
KMHSH81DP9U441267 olan avtomobil

DYP 10.292 8.748.2 514.6

3. 1,5795 ha torpaq sahəsində yerləşən, 1843,74
kv.m ümumi, 1050,45 kv.m əsas, 793,29 kv.m
köməkçi sahədən ibarət müəssisə

Babək rayonu,
Sirab kəndi

“İlham” MMC
684.959 - 34.248

4. 0,2967 ha torpaq sahəsində yerləşən 1 mərtə-
bəli, 2 otaqlı, 46,00 kv.m yaşayış, 40,80 kv.m
qeyri-yaşayış, 40,80 kv.m köməkçi sahədən iba-
rət fərdi yaşayış evi

Babək rayonu,
Zeynəddin kəndi

16.000 - 800.0

Hərracda qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və
fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Hərraca çıxarılan əmlakların ilkin  satış qiymətinin 5% məbləğində beh Mərkəzi Bankın
Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığa Kömək Fondunun
AZ61NABZ12380900000000202944, “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş  İda-
rəsinin AZ03NABZ01350100000000005944, “Kapital Bank” ASC Şərur rayon filialında olan
AZ60AIIB32051019443360201133, “Kapital Bank” ASC Babək rayon filialında olan AZ83AIIB38030019443060277130
və “Naxçıvan Bank” ASC-nin AZ18NABZ01350100000000090944 nömrəli hesabına 20 oktyabr 2016-cı il tarixədək
ödənilməlidir. 

Hərraclarda iştiraka görə hərrac iştirakçılarından qa nunvericilikdə müəyyən edilmiş iştirak haqqı Auk sion Mərkəzinin
Maliyyə Nazirliyindəki №AZ 21 NABZ12360100000000005944 nömrəli hesabına köçürülür.

Sifarişlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində (Atatürk 42) qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu
gündən auksionda iştirak etmək arzusunda olan hüquqi və fiziki şəxslər satışa çıxarılan müəssisənin sənədləri ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində tanış ola bilərlər.

Auksionda iştirak etmək üçün komissiyaya aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:
- Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi tərəfindən təsdiq edilmiş formada sifariş;
- ödəniləcək behin qəbzi;
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surəti;
- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Hərrac 25 oktyabr 2016-cı il tarixdə, saat 1100-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində keçiriləcək.

Əlavə məlumatı Auksion Mərkəzindən ala bilərsiniz.
Əlaqə telefonu: 545-01-38


