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    31 oktyabr-1 noyabr tarixlərində
Bakı şəhərində keçirilmiş III Bakı Bey-
nəlxalq Humanitar Forumunun iştirak-
çılarından bir qrupu noyabrın 2-də Nax-
çıvan Muxtar Respublikasına səfər edib.
Tanışlıq məqsədilə reallaşdırılan səfərin
birinci günü qonaqlar Naxçıvan şəhə-
rindəki Heydər Əliyev Muzeyində olub-
lar. Burada onlara ulu öndərimizin
həyatı və siyasi fəaliyyətini əks etdirən
eksponatlar haqqında məlumat verilib.
Sonra muxtar respublikamızın qonaqları
Naxçıvan şəhərindəki Xalça Muzeyində,
əl işlərinin sərgi-satış mağazasında,
Heydər Əliyev Sarayında, “Xan Sarayı”
Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyində
olublar. Forum iştirakçıları ilk dəfə
Şərqdə qadının şərəfinə ucaldılmış abidə
olan Möminə xatın türbəsini də ziyarət
ediblər. Açıq Səma Altında Muzey,
Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi
və Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi də
qonaqların ən çox maraq göstərdiyi
məkanlardan olub.     
    Səfərin ikinci günü qonaqlar Ordubad
şəhərinə səfər edərək bu bölgəmizin
qədim abidələrindən birində yerləşən
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə gəlib,
buradakı eksponatlarla tanış olublar.
Qonaqlara Ordubadın tarixi, adət-ənə-
nələri, dünəni və bu günü haqqında ət-

raflı məlumat verilib.
Qonaqlar üçün Dü-
bəndi çayı üzərində
yerləşən kafedə çay
süfrəsi təşkil olunub.

Sonra qonaqlar
Əshabi-Kəhfi ziyarət
ediblər. AMEA Nax-
çıvan Bölməsinin
əməkdaşı Hacı Qadir
Qədirzadə ziyarət-
gah haqqında qonaq-

lara ətraflı məlumat verib. Bakıya səfər
etməzdən öncə isə qonaqlar Cəlil Məm-
mədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrında olublar. Burada
onlara konsert proqramı təqdim edilib.
Sonra qonaqlar Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin kampusunu gəziblər.
    Məlumat üçün bildirək ki, Bakı
Beynəlxalq Humanitar Forumu bəşə-
riyyətdə maraq doğuran qlobal xarak-
terli məsələlərə dair genişspektrli dia-
loqlar, fikir mübadilələri və müzakirələr
aparmaq məqsədilə hər il tanınmış
dövlət xadimlərini, elmin müxtəlif sa-
hələri üzrə Nobel mükafatçılarını və
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəh-
bərlərini, o cümlədən dünyanın siyasi,
elmi və mədəni elitasının görkəmli nü-
mayəndələrini bir araya toplayan təd-
birdir. Forumun məqsədi dəyirmi ma-
salar vasitəsilə dialoqun qurulmasıdır.
Forumun vəzifəsi ideyalar, nəzəri və
praktik bilik mübadiləsi, konstruktiv
debat və müzakirələr üçün platforma
formalaşdırılmasından ibarətdir. Foru-
mun nəticəsi beynəlxalq təşkilatlara,
ölkə liderlərinə və ayrılıqda hər bir
şəxsə tövsiyələr və müraciətlər şəklində
təqdim olunur. Beynəlxalq forum ildə
bir dəfə Azərbaycan Respublikasının
paytaxtı Bakı şəhərində keçirilir.

III Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçıları 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə olublar

     Noyabrın 2-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Gürcüstanın
Acarıstan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin Sədri Avtandil Beridze ilə görüşmüşdür.
    Qonağı salamlayan Ali Məclisin Sədri Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
Gürcüstanın Acarıstan Muxtar Respublikası arasındakı əlaqələrin qədim tarixə və dərin
köklərə malik olduğunu qeyd etmiş, hazırda bu əlaqələrin yeni strateji tərəfdaşlıq müstəvisində
inkişaf etdirildiyini bildirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, hər iki muxtar respublikanın turizm,
təhsil, səhiyyə, iqtisadi-ticarət və nəqliyyat sahələrindəki münasibətləri məmnunluq doğurur. 
     Əlaqələrin bundan sonra da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini bildirən Ali Məclisin Sədri ötən
il Acarıstan Muxtar Respublikasında səfərdə olduğunu xatırlatmış, Acarıstan Muxtar Respublikası
Ali Sovetinin Sədrini Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəsmi səfərə dəvət etmişdir.
    Göstərilən qonaqpərvərliyə və səmimi münasibətə görə Ali Məclisin Sədrinə təşəkkür
edən Acarıstan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin Sədri Avtandil Beridze demişdir ki,
Acarıstan Muxtar Respublikası ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında qurulan əlaqələr
uğurlu inkişaf yolu keçərək yeni mərhələyə yüksəlmişdir. Qonaq tarixən dostluq və qarşılıqlı
əməkdaşlıq səviyyəsində inkişaf edən münasibətlərin bundan sonra daha da genişlənəcəyinə
əminliyini ifadə etmişdir.
    Görüşdə əməkdaşlığın hazırkı vəziyyətinə və perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi
aparılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 4-də Vatikan Dövlətinin mədəniyyət üzrə
pontifik şurasının prezidenti kardinal Canfranko Ravazinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.

Dövlətimizin başçısı kardinal Canfranko Ravazinin ölkəmizə səfərinin uğurlu olacağına və Azərbaycan
ilə Vatikan arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi işinə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi. Prezident İlham
Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə Vatikan Dövləti arasında mədəni əlaqələrin inkişafında xidmətlərinə
görə Vatikan Dövlətinin mədəniyyət üzrə pontifik şurasının prezidenti kardinal Canfranko Ravazinin
Azərbaycanın ən yüksək mükafatlarından olan “Dostluq” ordeni ilə təltif olunduğunu dedi və ordeni kardinal
Canfranko Ravaziyə təqdim etdi.

Canfranko Ravazi yenidən Prezident seçilməsi münasibətilə dövlətimizin başçısını təbrik etdi. O, Azərbaycan
ilə Vatikan arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində göstərdiyi xidmətlərə görə Prezident İlham Əliyevin
Müqəddəs Taxt-Tacın ən yüksək və nadir mükafatlarından biri olan “Medalla Sede Vacante” medalına layiq
görüldüyünü dedi və Müqəddəs Taxt-Tacın adından medalı dövlətimizin başçısına təqdim etdi.  

Qonaq ikitərəfli münasibətlərimizin gələcəkdə də inkişaf etdiriləcəyinə əminliyini bildirdi.
*    *    *

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 4-də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
İqor Popovu (Rusiya), Ceyms Uorliki (ABŞ), Jak Foru (Fransa), həmçinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anji Kaspşiki qəbul etmişdir.

Rəsmi xronika

    Ekoloji problemlərin həlli, ət-
raf mühitin qorunması, təbiətin
zənginləşdirilməsi Naxçıvan
Muxtar Respublikasında həyata
keçirilən kompleks quruculuq
tədbirlərinin mühüm istiqamət-
lərindən biridir. Bu, xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin

müəyyənləşdirdiyi ekoloji siya-
sətin bu gün ölkəmizdə, onun
ayrılmaz tərkib hissəsi olan mux-
tar respublikamızda uğurla davam
etdirilməsinin göstəricisidir. Tə-
biətin qorunmasına və zəngin-
ləşdirilməsinə, ekoloji problem-
lərin həllinə ciddi diqqət yetirən
ölkə başçısı demişdir: “Azərbay-
canda elə bir sahə yoxdur ki,
sürətlə inkişaf etməsin... Bü-
tövlükdə, ölkəmiz yeniləşir, müa-
sirləşir, zənginləşir, bununla bə-
rabər, təbii ki, sürətli inkişaf is-
tər-istəməz ətraf mühitə təsir
göstərə bilir. Məhz buna görə
də biz çalışırıq ki, öz ekoloji
tədbirlərimizi geniş kontekstdə
həyata keçirək”.
    Görülən işlərin nəticəsidir ki,
son illərdə muxtar respublikada
yaşıllıqların həcmi dəfələrlə art-
mış, qədim diyarımız yaşıllıqlar
məskəninə çevrilmişdir. Ötən
dövr ərzində diyarımızda eko-
logiyanın mühafizəsi, bu sahədə
görülən işlərin kəmiyyət və key-
fiyyətinin yüksəldilməsi, mövcud
problemlərin həlli istiqamətində
mühüm tədbirlər həyata keçiril-
miş, yeni əkilən ağacların suva-
rılmasında damcı üsulunun tətbiqi
genişləndirilmiş, bəzək kolları,
həmişəyaşıl, həmçinin meşə ağac-
larının əkilməsi, müntəzəm olaraq

onlara qulluq edilməsi diqqət
mərkəzində saxlanılmış, ekoloji
tarazlığın qorunmasında müstəsna
rola malik olan yaşıllıq zolaqla-
rının bərpası və artırılması isti-
qamətində aparılan işlər prioritet
vəzifəyə çevrilmişdir.
    Cari ildə də bu tədbirlər davam

etdirilməkdədir. 
    Noyabrın 2-də keçirilən iməci -
liklər də yüksək səviyyədə təşkil
olunmuşdu. Naxçıvan şəhərinin
sakinləri, idarə, müəssisə və təş-
kilatların nümayəndələri bu təd-
birdə fəallıq göstərmişlər. Uzu-
noba Su Anbarı yaxınlığındakı
terrasda 2 min ədəd meyvə ağacı
əkilmiş, Naxçıvan-Sədərək ma-
gistral yolunun sağ və sol hissə-
sində yaşıllıqlara aqrotexniki qul-
luq göstərilmiş, ərazilər suvarılmış,
alaq otlarından təmizlənmişdir. 
    Muxtar respublikanın ən bö-
yük bölgələrindən biri olan Şərur
rayonunun sakinləri də, əvvəlki
iməciliklərdə olduğu kimi,
əzmkar lıq nümayiş etdirmiş,
Dizə və Gümüşlü kəndləri ara-
sındakı yol kənarlarına 400 ədəd
meyvə ağacı əkilmiş, Yuxarı
Daşarx Kənd Mərkəzinin ətra-
fındakı yaşıllıqlara aqrotexniki
qulluq göstərilmişdir. 
    İməcilik günü Babək rayo-
nunun ərazisində də qələbəlik
müşahidə edilmişdir. Bölgə sa-
kinləri muxtar respublikanın eko-
logiyasına öz töhfələrini verməyə
çalışmış, Naxçıvan-Batabat ma-
gistral yolunun Şıxmahmud kən-
dindən keçən hissəsindəki 1 hek-
tarlıq əraziyə 450 ədəd meyvə
ağacı əkilmişdir. 

    Bağlar diyarı Ordubadda da
iməciliklər mütəşəkkilliklə ke-
çirilmiş, rayon sakinləri Naxçı-
van-Ordubad magistral yolunun
Dəstə kəndindən keçən hissəsində
yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq
göstərmiş, Bist, Xurs, Ələhi kənd -
lərində yeni inşa olunmuş ob-

yektlərin ətrafında 155 ədəd hə-
mişəyaşıl ağac, 500 gül kolu,
500 ədəd meyvə ağacı əkmişlər. 
    Culfa rayonunun sakinləri
Naxçıvan-Ordubad magistral yo-
lunun sağ və sol hissəsində 1100
ədəd meyvə, Teyvaz və Əlincə
kəndlərində yeni inşa olunmuş
obyektlərin ətrafında 320 ədəd
həmişəyaşıl ağac, 700 gül kolu
əkmişlər. 
    Kəngərli sakinləri Naxçıvan-
Sədərək magistral yolunun Bö-
yükdüz kəndindən keçən hissə-
sində yol kənarlarına 1500 ədəd
meyvə ağacı, Xok kəndində isə
500 ədəd gül kolu əkmişlər. 
    Şahbuzlular Naxçıvan-Bata-
bat magistral yolunun kənarla-
rına 3600 ədəd müxtəlif meyvə
ağacı əkmiş, rayon ərazisindəki
yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq
göstərmişlər. 
    Sədərək rayonunun sakinləri
Heydərabad qəsəbəsindəki 3 hek-
tarlıq meyvə bağında, Qaraağac
kəndinə gedən yolun kənarlarında
və Mərkəzi Xəstəxananın ətra-
fında 500 ədəd meyvə, 100 meşə
ağacı əkmişlər. 
    Həmin gün muxtar respubli-
kamızın bütün bölgələrində ahıl
vətəndaşların həyətlərində tə-
mizlik, abadlıq işləri aparılmışdır. 

Xəbərlər şöbəsi

Növbəti iməciliklərdə yeni
yaşıllıqlar salınmışdır
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    Bazarda bolluq yaradıb yaxşı
qazanc da əldə etməyin ən yaxşı
yolu yeni istehsal sahəsi qurmaqla
istehlakçılara yeni məhsul təklif
etməkdir. İstehsal o zaman daha
çox sərfəli hesab edilir ki, tica-
rətdən fərqli olaraq, burada tor-
paqdan, əmək və kapital ehtiyat-
larından daha səmərəli istifadə
olunsun, nəticədə, daha yaxşı gəlir
əldə edilsin. Hər yeni yaradılan
istehsal sahələrində yeni iş yerlə-
rinin açılması, burada yeni tex-
nologiyaların tətbiqi və innova-
siyalara geniş imkanlar yaranması
sahələrarası əlaqələrin dərinləş-
məsi ilə nəticələnir ki, bu da son
illərdə regionumuzda həyata ke-
çirilən iqtisadi inkişaf siyasətinin
əsas istiqamətlərindəndir. 
    Son illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yaradılmış istehsal
müəssisələri arasında “Araz-3”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
də vardır. Çoxprofilli müəssisə
kimi fəaliyyət göstərən bu cəmiy-
yətin yaradılmasında məqsəd, ilk
olaraq, ərzaq məhsullarının isteh-

salının təşkil olunmasıdır. Belə ki,
2011-ci ildə Naxçıvan şəhərində
istifadəyə verilmiş bu müəssisədə
alma sirkəsi, kartof cipsi, unlu-
qənnadı məmulatları istehsalı sa-
hələri yaradılmışdır. 
    Bu yaxınlarda müəssisədə yeni
istehsal sahəsi – damazlıq yumurta
istehsalı təsərrüfatı da fəaliyyətə
başlamışdır. Bu istehsal sahəsi ya-
radılana qədər muxtar respublikada
fəaliyyət göstərən quşçuluq təsər-
rüfatlarının damazlıq yumurtaya
olan tələbatı idxal hesabına ödəni-
lirdi. Bu vacib məsələnin həll olun-
ması məqsədilə “Araz-3” MMC
quşçuluq təsərrüfatlarının daha key-
fiyyətli ətlik və yumurtalıq cücəyə
olan tələbatının ödənilməsini də
yerli imkanlar hesabına təmin
etməkdədir. 
    Yeni istehsal sahəsində Türkiyə
Respublikasından alınmış avadan-

lıqlar quraşdırılmışdır. Müəssisə
muxtar respublikamızda özəl sek-
tora göstərilən dövlət qayğısından
bəhrələnmiş və onun yaradılmasına
Sahibkarlığa Kömək Fondu tərə-
findən kredit verilmişdir. Təkcə
damazlıq yumurta istehsalı məq-
sədilə fond tərəfindən 678 min
manat kredit ayrılmışdır. Müəssi-
sənin fəaliyyətinin genişləndiril-
məsi məqsədilə daxili imkanlar və
digər mənbələr hesabına, əlavə
olaraq, 40 min manat vəsait sərf
olunmuşdur. 
    Damazlıq yumurta istehsalı sa-
həsi iki bölmədən – istehsal gücü
ayda 140 min yumurta, tutumu
7 min baş toyuq olan yumurtalıq
istiqamətində damazlıq bölməsin-
dən və 64 min baş toyuqbəsləmə
sahəsindən ibarətdir. Təsərrüfatda
avtomatlaşdırılmış sulama, yem-
ləmə, soyutma, isitmə, havalandır-

ma, işıqlandırma sistemləri, tutumu
44 ton olan 3 ədəd yemsaxlama
bunkeri qurulmuş və 8 yeni iş yeri
açılmışdır. Bundan başqa, damazlıq
yumurta təsərrüfatı üçün əlavə ola-
raq 1 ədəd inkubasiya, 2 ədəd cü-
cəçıxarma avadanlıqları, ilkin olaraq
18 min baş yumurtalıq toyuq, yem
və dərman preparatları alınmışdır. 
    “Yumurtalıq istiqamətində da-
mazlıq quşçuluq təsərrüfatının is-
tifadəyə verilməsi də muxtar res-
publikada ərzaq təhlükəsizliyinin

təmin olunması sahəsində həyata
keçirilən tədbirlərin davamıdır”.
Bu fikirlər oktyabrın 25-də Nax-
çıvan şəhərində “Araz-3” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yumur-
talıq istiqamətində damazlıq quş-
çuluq təsərrüfatının istifadəyə ve-
rilməsi münasibətilə keçirilən açılış
mərasimində iştirak edən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbov tərəfin-
dən səsləndirilmişdir. Ali Məclisin
Sədri qeyd etmişdir ki, rentabelliyin
təmin olunması hər bir istehsal sa-
həsinin inkişafında başlıca şərtdir
və “Araz-3” MMC-də istehsalın
rentabelliyi üçün lazım olan bütün
şərait yaradılmışdır. 

“Araz-3” MMC-nin istehsal imkanları artır

     Şübhəsiz, muxtar respublikamızın sənaye potensialının artırılması
və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mövcud müəssisələrin
rentabelli fəaliyyəti vacib şərtlərdəndir. Məhz bu zaman bu və ya
digər  müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyi haqqında danışmaq müm-
kündür. “Araz-3” MMC-nin yeni yaradılmış istehsal sahəsində
muxtar respublikanın digər quşçuluq təsərrüfatlarının damazlıq
yumurtaya olan tələbatının ödənilməsi üçün mövcud resurslardan
və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilir,  region əhalisinin
keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasına çalışılır.

- Əli CABBAROV

    Etiraf edək ki, bu gün Azərbay-
canda siyasi partiyalar həddindən
artıq çoxsaylı olsa da, onların böyük
əksəriyyətinin ümummilli mənafe
naminə nə siyasi-taktiki fəaliyyəti,
nə də konseptual-strateji proqram
məqsədləri cəmiyyətə məlum de-
yildir. Çünki hazırda fəaliyyətdə
olan partiyaların böyük bir qismi
1990-cı illərin əvvəllərinin anarxiya
burulğanında meydanlarda keçirilən
mitinqlərdə bir neçə dəfə çıxış et-
məklə öz qapalı, məhdud düşün-
cələrində özlərinin siyasi liderlik
kultunu yaratmış şəxslərin ətrafında
təşəkkül tapmışdır. Ölkəmizdə müa-
sir, hüquqi, demokratik dövlət qu-
ruculuğunun sonrakı mərhələsində
bu partiyalar siyasi zamanla, cə-
miyyətin inkişafı ilə ayaqlaşa bilmə -
miş, mövcudluqlarını sürdürsələr
də, xalqın etimadından məhrum
olmuşlar. 
    1992-ci il noyabr ayının 21-də
Naxçıvan şəhərində yaradılmış Yeni
Azərbaycan Partiyasının 21 illik
tarixi ərzində çox güclü siyasi
qüvvə kimi formalaşmasının kö-
kündə iki başlıca amilin dayandığı
şübhəsizdir. Bunların birincisi par-
tiyanın yaranması və təşkilatlanması
dövründə ona ümummilli lider
Heydər Əliyev kimi zəngin siyasi
təcrübəyə malik bir dahinin, siyasət
nəhənginin və görkəmli dövlət xa-
diminin rəhbərlik etməsi idi. İkinci
amil isə müstəqilliyin ilk ilinin ağ-
rılı-acılı təcrübəsindən sonra cə-
miyyətdə belə bir siyasi təşkilata
və məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
rəhbərliyində yaranacaq partiyaya
olan taleyüklü sosial-siyasi sifarişin
və təkidli çağırışın (məşhur
“91-lərin müraciəti”) olması idi. 
    Məhz bu baxımdan Yeni Azər-
baycan Partiyasının yaranmasını
tarixi zərurət adlandıran ulu öndər
deyirdi: “Yeni Azərbaycan Partiyası
o vaxtkı mövcud vəziyyətdə bütün
Azərbaycan xalqının mənafelərinə
xidmət üçün və xalqın ağır döv-
ründə ölkənin qarşısında duran
məsələlərin həll edilməsi üçün za-
manın tələbinə uyğun olaraq zə-
rurətdən yaranmış bir partiyadır”.
    Ölkəmizin müasir inkişaf mər-
hələsinin baxış bucağından aydın
görünür ki, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin və cənab İlham
Əliyevin liderliyində Yeni Azər-
baycan Partiyası, əslində, bilavasitə
müstəqil Azərbaycanın qarantı olan,

öz siyasi yolunu dövlət müstəqil-
liyinin tarixi ilə həmahəng keçən
avanqard qüvvəyə çevrilmişdir.
Son iki onilliyin bütün prezident,
parlament və bələdiyyə seçkilərində
ölkə seçicisinin mütləq etimadını
qazanması, hazırda sıralarında 600

mindən artıq siyasi həmfikri bir-
ləşdirməsi, ən əsası isə müstəqilli-
yimizin dönməzliyini və əbədiliyini
təmin etməsi, siyasi-hüquqi və so-
sial-iqtisadi inkişafın bugünkü sə-
viyyəsini yaratması partiyanın Azər-
baycan cəmiyyətindəki dayanıqlı
uğur formulunun əsas şərtləridir.   
    Yeni Azərbaycan Partiyasının
ümummilli lider Heydər Əliyevin
öndərliyində yaradılması xalqımız
üçün nə qədər əlamətdardırsa, biz
naxçıvanlılar üçün onun həm də
Naxçıvan şəhərində təsis olunması
bir o qədər qürurvericidir. 1992-ci
il oktyabr ayının 16-da ziyalıların
partiyanın yaradılması haqqındakı
müraciətinə o vaxt Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri vəzifəsində çalışan dahi
şəxsiy yət Heydər Əliyev cəmi sək-
kiz gün sonra cavab vermişdi. No-
yabrın 5-də partiyanın Təşkilat
Komitəsi yaradılmış, 21-də isə
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrının binasında Azərbaycanın
bütün bölgələrini və cəmiyyətin
bütün zümrələrini təmsil edən 550
nəfərin iştirakı ilə təsis konfransı
keçirilmişdi. Dövrün siyasi qıs-
qanclıqları və əngəlləri fonunda
konstruktiv müxalifət partiyası kimi
siyasi səhnəyə qədəm qoyan Yeni
Azərbaycan Partiyası 1992-ci il
dekabrın 18-də Azərbaycan Res-
publikası Ədliyyə Nazirliyində
qeydiyyatdan keçmişdir.
    Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaradılmasının ən fəal iştirakçıla-
rından olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbov demişdir: “...Qısa
müddət ərzində on minlərlə insan
Heydər Əliyev şəxsiyyəti ətrafında
birləşərək, Azərbaycançılıq ideo-
logiyası ilə silahlanaraq, yuxarıdan

heç bir göstəriş gözləmədən kö-
nüllü şəkildə partiyamızın təşki-
latlanmasına başladı. Əhali an-
layırdı ki, bu təşkilat məzmunca
partiya anlayışı daşısa da, əslində,
mahiyyət etibarı ilə xalqın böh-
randan çıxması üçün tarixin ya-
ratdığı yeganə şansdır”.
    Partiyanın quruculuq xətti və
təşkilatlanması işi bilavasitə ulu
öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi,
nəzarəti və tövsiyəsi ilə aparılmışdır.
Qısa müddətdə Yeni Azərbaycan
Partiyasının yerlərdə ərazi ilk par-
tiya özəkləri, rayon (şəhər) təşki-
latları yaradılmışdır. Təbii ki, bu

sahədə də öncüllük Naxçıvana məx-
sus olmuş, qısa müddətdə Şərur,
Culfa, Babək və Şahbuz rayonla-
rında təşkilatlar təsis edilmişdir.
Artıq 1993-cü ilin payızınadək
ölkə mizin 63 rayonunda partiya
təşkilatları təsis konfranslarını ke-
çirmiş, onun sıralarına 200 mindən
artıq üzv qoşulmuşdu. 
    Yeni Azərbaycan Partiyası Nax-
çıvan Şəhər Təşkilatının təsis kon-
fransı isə partiyanın yaranmasından,
təqribən, bir il sonra, 1993-cü il
noyabr ayının 5-də keçirilmişdir.
Bu il təşkilatın yaradılmasının
20-ci ildönümü tamam olur. Təş-
kilatı hələ yaradılarkən artıq ciddi
siyasi qüvvə kimi formalaşmış hesab
etmək olardı. Belə ki, təsis kon-
fransını 70 ərazi ilk təşkilatından
seçilən 420 nəfər nümayəndə ilə
keçirən Naxçıvan Şəhər Təşkilatı
hələ o zaman öz sıralarında 5200
nəfər üzvü birləşdirirdi. 1993-cü
ilin iyun ayında ölkədə milli döv-
lətçiliyin məhvi və vətəndaş müha-
ribəsi təhlükəsinin yaranması ilə nə-
ticələnən siyasi hakimiyyət böhranı
şəhər partiya təşkilatının təsis kon-
fransını bir qədər yubatmışdı. Belə
ki, təşkilatımız təsis edilərkən artıq
ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü
il oktyabrın 3-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti seçilmiş,
başqa sözlə, partiya çox qısa müd-

dətdə müxalifət təşkilatından iqtidar
partiyasına çevrilmişdi.
    Ötən 20 ildə YAP Naxçıvan Şə-
hər Təşkilatı ən fəal təşkilatlardan
biri kimi öz mövqeyini qoruyub
saxlamış, partiya quruculuğu işinə
mühüm töhfələr vermişdir. Təşki-

latımız Yeni Azərbaycan Partiya-
sının ümumi inkişaf tempi ilə ayaq-
laşmış, partiyanın Proqram və Ni-
zamnaməsinin tələblərini, partiya
qurultaylarının, YAP Naxçıvan
Muxtar Respublikası Təşkilatının
konfranslarının, partiya rəhbərli-
yinin, yuxarı orqanların qərar, sə-
rəncam, tapşırıq və tövsiyələrinin
həyata keçirilməsi istiqamətində
fəal şəkildə çalışmışdır. Hazırda
YAP Naxçıvan Şəhər Təşkilatı öz
sıralarında 193 ərazi ilk partiya
təşkilatında 15336 nəfər üzvü bir-
ləşdirir. Üzvlərimizin 7867 nəfərini
(51,3 faiz) qadınlar, 8451 nəfərini
(55,1 faiz) 18-35 yaşlı gənc lər
təşkil edir. Təkcə son 3 ildə partiya
sıralarına 3468 nəfər yeni üzv qəbul
edilmişdir. Partiyaya yeni qəbul
olunanların 1939 nəfərini (56 faiz)
qadınlar, 2863 nəfərini (82,5 faiz)
gənclər təşkil edir ki, bu da parti-
yada yeni enerji deməkdir. 
    Təşkilatımızın üzvləri sırasında
elmi dərəcə daşıyanlar xüsusi bir
təbəqə təşkil edir ki, bu da Naxçıvan
şəhərinin elmi potensialının vahid,
fəal dövlətçi əqidədə birləşdiyinin
ifadəsidir. Üzvlərimizin 2 nəfəri
akademik, 3 nəfəri АМЕА-nın
müxbir üzvü, 25 nəfəri elmlər dok-
toru, professor, 177 nəfəri müxtəlif
elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, do-
sentlərdir. Hazırda 1992-ci ildən

YAP üzvü olan veteran əqidədaş-
larımız 113, 1993-cü ildən partiyaya
üzv olanlar isə 469 nəfərdir.
    Təşkilat ölkəmizin, muxtar res-
publikamızın və şəhərimizin seçkili
orqanlarında geniş təmsil olunur.
Üzvlərimizin 3 nəfəri Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin, 21
nəfəri Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisinin deputatları, 40
nəfəri isə Naxçıvan Bələdiyyəsinin
və digər bələdiyyələrin üzvləridir.
    Yeni Azərbaycan Partiyası Nax-
çıvan Şəhər Təşkilatının bu inkişaf
səviyyəsi, heç şübhəsiz ki, ilk növ-
bədə, muxtar respublikamızda yü-
rüdülən siyasətin uğuruna bütün
muxtar respublika sakinləri kimi,
Naxçıvan şəhər əhalisinin də rəğbəti
və etimadı sayəsində mümkün ol-
muşdur. 18 ildir ki, Naxçıvan Mux-
tar Respublikasına rəhbərlik edən
görkəmli dövlət xadimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
və YAP Naxçıvan Muxtar Respub-
lika Təşkilatının Sədri cənab Vasif
Talıbovun yürütdüyü böyük maa-
rifçi quruculuq siyasəti, yaratdığı
dayanıqlı ictimai-siyasi sabitlik
ulu öndərin müstəqil dövlətçilik
ideallarına sədaqətin ən yüksək
nümunəsi kimi böyük ehtiramla
qarşılanır. Paytaxt Naxçıvan şə-
hərinin simasının sürətlə dəyişil-
məsi, göz oxşayan abadlığı və tə-
mizliyi xarici qonaqlarımız tərə-
findən heyranlıqla qarşılanır, şə-
hərimiz inkişaf etmiş Qərb şəhərləri
ilə müqayisə olunur. 
    Bütün bunlar YAP üzvlərində
böyük iftixar hissləri yaradır. Hə-
yata keçirilən misilsiz quruculuq
siyasəti hər bir partiya üzvünün
məsuliyyətini və əzmkarlığını ar-
tırır. Partiya üzvlərimiz öz üzərlə-
rinə düşən siyasi vəzifəni layiqincə
yerinə yetirməyə çalışır, ölkə və
muxtar respublika rəhbərinin apar-
dığı uğurlu siyasətin dönməz ar-
dıcılları və icraçıları kimi əzmlə
fəaliyyət göstərirlər. 

Özünün yubiley ildönümünü partiya rəhbəri cənab İlham Əliyevin 2013-cü il oktyabrın 9-da keçirilən
son prezident seçkilərindəki möhtəşəm və parlaq qələbəsinin yaratdığı böyük ruh yüksəkliyi ilə

qarşılayan Yeni Azərbaycançı naxçıvanlılar üçün ölkə rəhbərinin bəyan etdiyi bu prinsip, indiyədək olduğu
kimi, qarşıdakı dövrdə də siyasi fəaliyyətin əsas bünövrəsini təşkil edəcəkdir: “Həyat yerində durmur,
qarşımıza yeni tələblər çıxır. Amma prinsipial istiqamət, ideoloji istiqamət dəyişməz olaraq qalır. Bu,
Heydər Əliyev fəlsəfəsidir, siyasətidir, ideologiyasıdır... Mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, bütün məsələlərdə,
o cümlədən partiya quruculuğu istiqamətində də Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalacağam. Əminəm ki,
biz hamımız birlikdə həm partiyamızı gücləndirəcəyik, həm də ölkəmizi daha da inkişaf etdirəcəyik”.   

Elman CƏFƏRLİ
Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Şəhər Təşkilatının sədri,

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı

Siyasi partiyalar müasir demokratik dövlətlərdə cəmiyyətin
siyasi sisteminin çox mühüm institutlarından biridir. Dünya

təcrübəsi göstərir ki, inkişaf etmiş dövlətlərdə siyasi partiyalar elə
də çoxsaylı olmur. Bu məhz ona görədir ki, partiyalar öz xalqlarının,
dövlətlərinin gələcəyi ilə bağlı inkişaf məqsədlərində vahid mövqeli
olub, yalnız siyasi taktika və konseptual strategiya baxımından öz
aralarında mübarizə aparıb hakimiyyətə gəlmək, öz proqram məq-
sədlərini reallaşdırmaq üçün səlahiyyət əldə etmək istəyirlər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif TALIBOV: Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması
Azərbaycanın siyasi həyatında mühüm bir mərhələ təşkil
edir. Tarixi proseslərə güclü təsir imkanına malik olan Yeni
Azərbaycan Partiyası Azərbaycan xalqının arzu və istəyin-
dən, tarixi zərurətdən yaranmış, ulu öndər Heydər Əliyevin
rəhbərliyi isə partiyamıza nüfuz və şöhrət gətirmişdir.

Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Şəhər 
Təşkilatının yaradılmasından 20 il keçir

Yeni istehsal müəssisələri
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    Müdriklərimiz deyiblər ki, elm
və bilik öyrənməyə tələs. Çünki
bunlar əldən heç bir zaman çıx-
mayan miras, bezilməyən yoldaş,
insanın bəzəyi və hər bir kəsin bü-
tün ömür boyu möhtac olduğu də-
yərlərdir.  Bu iki dəyəri əldə etməyin
yolu isə təhsildən keçir. 
    Bu gün ölkəmizdə təhsil sahə-
sində dövlət siyasətinin əsasını təh-
silin uzunmüddətli dövr üçün əsas
inkişaf istiqamətlərini müəyyən
edən milli təhsil konsepsiyası və
təhsil sisteminin bütün  sahələrinin
inkişafını nəzərdə tutan dövlət pro -
qramları təşkil edir. Müasir kon-
sepsiya və proqramların əsas tə-
ləblərindən biri də milli-mənəvi və
ümumbəşəri dəyərlərə dərindən yi-
yələnən,  onları qoruyan və inkişaf
etdirən, geniş dünyagörüşünə malik
olan, təşəbbüs və yenilikləri qiy-
mətləndirməyi bacaran, təhsil aldığı
ixtisas üzrə nəzəri və praktik bilik-
lərə tamamilə sahiblənən, yenilikçi
təfəkkürlü mütəxəssis hazırlanma-
sıdır. Odur ki, muxtar respublikada
bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilir,
təhsilimizin möhkəm təməllər üzə-
rində qurulmasına şərait yaradılır. 
    Ordubad hər zaman məşhur
adamları, sənətkarları, dünya şöh-
rətli alimləri ilə tanınıb, şöhrətlənib.
Məşhur astronom, alim, riyaziy-
yatçı, şair, dövlət xadimi Nəsirəddin
Tusi, dövlət xadimi, şair, I Şah
Abbasın baş vəziri olmuş Hatəm
bəy Ordubadi, XIX əsrdə Nəcəf
şəhərində yaşamış Məhəmməd Əli
Qələvi Ordubadi və onlarla adlarını
sadalaya bilmədiyimiz elm adamları
bütün Şərqdə tanınıblar. Məhəm-
məd Əli Qələvi Ordubadinin ərəb
dilinin qrammatikasına aid yazdığı
bir neçə cild kitab bütün Şərq alə-
mində tanınır.

    Rayonda təhsil ənənələrindən
söz düşmüşkən görkəmli maarifçi
M.T.Sidqinin adını və xatirəsini bö-
yük ehtiramla yad etmək yerinə
düşər. Çünki Sidqi 1892-ci ildə  Or-
dubadda maarifçi ziyalı Hüseyn
Sultan Kəngərli ilə birgə “Əxtər”
məktəbi təsis edərək yeni bir təhsil
hərəkatının əsasını qoymuşdu. Ro-
man janrının banilərindən olan
Məmməd Səid Ordubadi, dünya
şöhrətli alim, kimya elmi sahəsində
yüksək kəşflər edən, 1941-1945-ci
illər müharibəsində hərbi sənayenin
inkişafında misilsiz xidmətlər gös-
tərmiş Yusif Məmmədəliyev və on-
larla böyük şəxsiyyətlər də bu tor-
pağın yetirmələridir. Ümumiyyətlə,
bu rayonun sakinlərinin elm sahə-
sində xidmətləri böyük olub.  Bağlar
diyarından 365 nəfərdən çox alim
çıxıb ki, bunlar arasında 150-dən çox
elmlər doktoru, professor, 220-dən
çox fəlsəfə doktoru və xarici ölkə
universitetlərinin elmi adını alan
alimlər var. 
    Beləliklə, Ordubad təhsilinə doğ-
ru açılan pəncərədən keçmişə boy-
lanıb bu günün qapılarını açırıq.
Sonsuz bir maraqla “Bu günümüzdə
nələr var?”– deyib  yolumuzu ra-
yonun  geniş, işıqlı siniflərlə, ən
müasir avadanlıqlarla təchiz edilən
məktəblərindən salır, təhsil işçiləri
ilə, gənc, qocaman pedaqoqlarla
rayon təhsilinin indiki vəziyyəti,
perspektivlər, vəzifələr haqda söhbət
açır, müəllim fikrinin, müəllim dü-
şüncəsinin işıq saldığı məsələləri
müzakirə edirik. 
    Uzun illər uşaqlara “Riyaziyyat”

fənninin sirlərini öyrətmiş təqaüdçü
müəllim Şəhrud İsmayılov söhbət
zamanı öz təcrübəsindən yola çı-
xaraq deyir ki, səriştəli, peşəkar
müəllim olmaq üçün müntəzəm ax-
tarışda olmaq, oxumaq, öyrənmək
lazımdır. Hər bir müəllim yadda
saxlamalıdır ki, insana xas olan qü-
surların ən pisi qeyri-peşəkarlıqdır.
Müəllim elə bir insan – mütəxəssis
olmalıdır ki, uşaqlar, gənclər ondan
öyrənməyə can atsınlar. Təsadüfi
deyildir ki, xalq belə bir deyim for-
malaşdırıb: “Müəllim o kəs deyil
ki, öyrədir, o kəsdir ki, ondan öy-
rənirlər”. Qeyd edim ki, pedaqoji
əmək ictimai fəaliyyətin xüsusi sa-
həsidir. Burada bilik, bacarıq, pe-
şəkarlıqla yanaşı, etik normalara
riayət edilməsi nəticəsində forma-
laşan müəllim nüfuzunun da böyük
rolu vardır. Müəllim şagirdlər, öz
həmkarları və valideynlər arasında
yüksək nüfuza malik olduqda onun
pedaqoji fəaliyyətinin uğurlu oldu-
ğunu söyləmək olar. Müəllimin nü-
fuzu onun mənəvi statusudur. Pe-
daqoji nüfuz isə müəllimin mənə-
vi-etik və psixoloji-pedaqoji hazır-
lığından çox asılıdır. Onun səviyyəsi
müəllimin biliyinin dərinliyi, usta-
lığı, işə və iş yoldaşlarına münasi-
bəti, ümumi hazırlığı, ictimai fəallığı,
valideynlərlə işləmək metodu, məi-
şətdə davranışı və digər amillərlə
müəyyən edilir. Sevindirici haldır
ki, rayon məktəblərində təlim-tər-
biyəsi etibar olunan uşaqların gə-
ləcək taleyi üçün yüksək mənəvi
məsuliyyət nümayiş etdirən müəl-
limlərimiz çoxdur.

    “Nəzəriyyə təcrübəsiz, forma
məzmunsuz fayda verməz. Muxtar
respublikada müəllim hazırlığı və
pedaqoji təhsilin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı aparılan islahatlar sahəsində
əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edilib.
Bu nailiyyətlər müəllimlərimizin
ixtisasartırmasına da öz müsbət tə-
sirini göstərir”. Bunu Ordubad Rayon
Təhsil Şöbəsinin müdiri  İlqar Hə-
sənov deyir. O qeyd edir ki, muxtar
respublika təhsilində əsas istiqa-
mətlərdən biri də müəllim hazır lığı
ilə əlaqədardır. Müəllim hazırlığı
üzrə aparılan işlər hazırlığın müasir
tələblərə cavab verən səviyyəyə qal-
dırılması, daha keyfiyyətli və yaradıcı
işləmək qabiliyyətinə malik olan
pedaqoji kadrların hazırlanması mə-
sələlərini əhatə edir. İndi Ordubadda
təhsilə göstərilən dövlət qayğısı, qa-
zanılan nailiyyətlər haqqında ən
yaxşı sözləri işlətmək olar. Çünki
hər bir sözün arxasında ali təhsil
ocağından fərqlənməyən məktəb bi-
nası, hər bir ifadənin təməlində nai-
liyyət, uğur dayanır. İlqar Həsənov
bildirir ki, hazırda rayonda 33 tam
orta məktəb, 3 ümumi orta məktəb,
1 ibtidai məktəb fəaliyyət göstərir.
Məktəblərdə 4 min 880 şagird təhsil
alır, onların təlim-tərbiyəsi ilə 820
nəfər müəllim məşğul olur. Bu il

orta məktəblərdən 440 nəfər məzun
olub, 327 nəfər ali təhsil almaq
üçün sənəd verib, 161 nəfər mü-
vəffəqiyyət qazanıb. Builki qəbul
imtahanlarında rayon məktəblərindən
məzun olmuş 22 abituriyent 500-
700 intervalında, 9 nəfər 600-dən
yuxarı nəticə göstərib. Rayon üzrə
672 balla ən yüksək nəticəni ucqar
dağ kəndi Unus kənd məktəbinin
məzunu Rukiyyə Tağısoy əldə edib.  
    Rayonun Gənzə kəndində isti-
fadəyə verilən məktəb binasının
açılış mərasimindəki çıxışında müd-
riklərin “Bir ölkə nin gələcəyini
bilmək istəyirsənsə, onun gəncli-
yinə nəzər salmalısan” fikrini xa-
tırladan Ali Məclisin Sədri bildirib
ki, milli-mənəvi dəyərlərə sahib
təhsilli gəncliyi olan ölkənin gələ-
cəyi parlaq olur. “Blokada şərai-
tində yaşayan Naxçıvanda təhsil
sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
onu deməyə əsas verir ki, dövləti-
miz tərəfindən bu sahəyə göstərilən
qayğı tükənməzdir”, – deyən Ali
Məclisin Sədri qeyd edib ki, yara-
dılan şəraitin müqabilində məktəb-
lərimizdə təhsilli, vətənpərvər, müa-
sir dünyagörüşə malik olan gənclər
yetişdirilməlidir. Şagirdləri ölkə-
mizin gələcəyi üçün əsl vətəndaş
kimi hazırlamaq müəllimlərin qar-
şısında duran əsas vəzifədir. 
    Ordubadın təhsil işçiləri muxtar
respublika rəhbərinin onlar qarşısında
qoyduğu vəzifənin öhdəsindən la-
yiqincə gəlməyə çalışırlar.

Hər bir təhsilli gənc ölkəmizin 
gələcəyi üçün yararlı vətəndaşdır

  31 oktyabr-1 noyabr 2013-cü il tarixlə-
rində keçirilən Bakı Beynəlxalq Huma-
nitar Forumunun iştirakçılarından bir
qrupu noyabrın 2-si və 3-də Naxçıvan
Muxtar Respublikasında olub. Muxtar
respublikanın müxtəlif tarixi məkanları,
mədəniyyət müəssisələri ilə tanış olan fo-
rum iştirakçıları “Şərq qapısı” qəzetinin
əməkdaşları ilə təəssüratlarını bölüşüblər. 

    Avtandil BeRiDze (Gürcüstanın Aca-
rıstan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin

Sədri): 
– Mən Bakıda Hu-

manitar Forumda işti-
rak etməyə gələrkən
Naxçıvana da gedəcə-
yimizi biləndə çox şad
oldum. Bura gəlmək,
Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin

Sədri ilə görüşmək mənim üçün çox vacib
idi. Çünki Acarıstanla Naxçıvan arasında
tarixi köklərə dayanan dostluq əlaqələri və
bu əlaqələrin təzahürü olan dostluq və əmək-
daşlıq haqqında müqavilə var. Biz bu dostluq
əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək istəyirik.
Məlumdur ki, Azərbaycanla Gürcüstan rəh-
bərləri arasında çox yüksəksəviyyəli müna-
sibətlər mövcuddur. Biz də ayrılmaz tərkib
hissələr olaraq bu münasibətlərin daha da
inkişafına töhfələr verməliyik. 
    Naxçıvanın inkişafı göz qabağındadır.
Mənim üçün burada olmaq çox xoşdur. Bura
qədim diyardır, buranın zəhmətsevər, səmimi
insanları var və ən əsası o insanların bizə
münasibəti yaxşıdır. İstərdik ki, naxçıvanlılar
bizə tez-tez qonaq gəlsinlər, Batumi və bütün
Gürcüstan onları səmimiyyətlə qarşılamağa
hazırdır. 
    Yokota Murakami
TAKAYuKi (Yaponi-
yanın Osaka univer-
sitetinin professoru):
    – Bu, mənim Azər-
baycana ikinci, Naxçı-
vana isə ilk səfərimdir.
Biz bir neçə saatdır ki,
Naxçıvandayıq. Lakin
bir-birindən maraqlı təəssüratlarım var. Təbiət,
dağlar və qarşıda gördüyümüz o çay (Araz

çayı – E.K) qəribə bir vəhdət yaradır. İnsan-
larınızın dostyana münasibəti və mehribanlığı
da diqqət çəkir. Biz sizin ümummilli lideriniz
Heydər Əliyevin Muzeyində olduq. Qeyd et-
məliyəm ki, Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti
barədə bu muzeyin zəngin ekspozisiyası kifayət
qədər məlumat verir. Naxçıvandakı qədim
tarixi ənənələrdən xəbər verən abidələr isə,
yəqin ki, mənim yaddaşımdan uzun müddət
silinməyəcək. XII əsrdə belə bir möhtəşəm
abidəni, Möminə xatın türbəsini inşa edən
xalqın qədim memarlıq və arxitektura ənənə-
lərinə sahib olduğu şəksizdir. 
    David PARRi (Böyük Britaniya, ALTiNG
LTD-nin sədri, drama-
turq): – Naxçıvan hey-
rətamiz dərəcədə gözəl
yerdir. Mən Azərbaycan
haqqında müəyyən mə-
lumatlara sahibəm. Bu-
ranın gözəl təbiəti, zən-
gin sərvətləri, yaradıcı
insanları haqqında mə-
lumatım var idi. Naxçıvana gəldikdən sonra
isə bu təəssüratlarım daha da zənginləşdi.
Naxçıvanda sanki tarix bu günlə yanaşı ad-
dımlayır. Mən burdan qayıtdıqdan sonra Av-
ropa Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin jurnalı
üçün bir məqalə yazmağı düşünürəm və təbii
ki, bu məqalədə Naxçıvanın xüsusi yeri
olacaq. Naxçıvanın düşdüyü blokada şəraiti
çox ədalətsiz bir vəziyyətdir. İnsanlar bu
blokada şəraitindən əziyyət çəkirlər. Ancaq
bu şəraitdə belə, Naxçıvanı bu qədər inkişaf
etdirmək üçün Vətəni çox sevmək lazımdır
və burada yaşayan insanlar bunu ediblər. 
    Yohanna LASKO-
viSKA (Polşanın Si-
leziya universitetinin
Beynəlxalq Tələbə Qə-
bulu Aparatının rəh-
bəri):
    – Bu mənim Azər-
baycana – həm Bakıya,
həm də Naxçıvana ilk
gəlişimdir. Mən, həqiqətən də, ölkə nizi çox
sevdim. Azərbaycanın belə bir tarixi regio-
nunda olmaq, paytaxt Bakı ilə yanaşı, regi-
onların da inkişafının şahidi olmaq xoş oldu.
Tarix sahəsində mütəxəssis olmasam da,

deyə bilərəm ki, sizin öz keçmişinizə bu
qədər sayğılı yanaşmağınız təqdirəlayiqdir.
Maraqlısı isə orasındadır ki, siz buranı sadə
bir parka çevirmisiniz, xüsusi ödəniş tələb
olunmur və insanlar sərbəst şəkildə gəlib bu
tarixin arasında gəzib-dolaşa bilirlər. Elə bu,
böyük bir mədəniyyətdən xəbər verir. 
    Qlen HOvARD
(ABŞ, Ceymstaun Fon-
dunun təmsilçisi): 
    – Burada daha çox
vaxt keçirmək, Naxçı-
vanla daha yaxından ta-
nış olmaq istərdim. Çün-
ki sizin maraqlı insan-
larınız, zəngin tarixi abi-
dələriniz və böyük tarixi turizm imkanlarınız
var. Xalça Muzeyi, Möminə xatın türbəsi,
Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi və adını
çəkmədiyim digər yerlər və abidələr mənim
üçün, həmçinin düşünürəm ki, Amerikadan,
digər ölkələrdən gəlmiş turistlər üçün çox ma-
raqlı abidələrdir. Elə buna görə də mən burda
olduğumuz vaxtdan səmərəli istifadə etməyə
çalışıram. İstəyirəm ki, olduğumuz yerlər haq-
qında daha dolğun məlumat əldə edim. 
     Paulina LAiTiNeN-LAYHO (Finlandiya

– incəsənət investisiya-
ları üzrə mütəxəssis):

– Bu, mənim ilk səfə-
rimdir, lakin sonuncu sə-
fərim deyil. Mən hətta
istərdim ki, burada yaşa-
yım. Naxçıvan məni təkcə
tarixi ilə yox, həm də
müasirliyi, inkişafı, səli-

qəliliyi ilə təəccübləndirdi. Daha doğrusu, özünə
cəlb etdi. Biz bura – Nuhun məqbərəsinə gəl-
məmişdən əvvəl Möminə xatın türbəsindən ya-
xınlıqdakı muzeyə qədər məsafəni piyada qət
etdik. İnsanların qonaqlara qarşı nə qədər diqqətli
və mehriban olduqlarını
mən o qısa müddətdə
hiss etdim. 
    Littorin SvORKeR
(isveçin sabiq məşğul-
luq naziri):
    – Humanitar forum
yüksək səviyyədə ke-
çirildi. Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin və 7 ölkənin sabiq prezidentlərinin
foruma qatılması, bir çox beynəlxalq qu-
rumların foruma maraq göstərməsi Azər-
baycana olan marağın göstəricisidir. Dün-
yanın müxtəlif ölkələrindən olan elm adam-
ları, mətbuat nümayəndələri, siyasətçilər
Azərbaycanın inkişafından məmnuniyyətlə
və heyranlıqla danışırlar. 
    Dağlarla əhatələnmiş Naxçıvan isə əsra-
rəngiz gözəlliyə malikdir. Siz inkişaf etməklə
bərabər, milli dəyərlərinizi və ənənələrinizi
də qoruyursunuz. 
    Asta KAPLAN (fin-
landiyalı rəssam):  
    – Bura mənim in-
diyə qədər olduğum
yerlər arasında ən ek-
zotik yerlərdən biridir.
Məni bir rəssam kimi
daha çox buranın tə-
biətindəki rəng çalar-
ları, həmçinin tarixi abi-
dələrinizin divarlarında istifadə olunan rəng -
lər və ornamentlər maraqlandırırdı. Dağlara
xüsusi fikir verdim. Bir dağın üzərində
müxtəlif rənglərin vəhdəti var. Onlar sanki
zolaqlar şəklində dağlara bəzək vurublar.
Həm Möminə xatın türbəsi, həm də Nuh
Peyğəmbərin məzarüstü türbəsində rənglər
və ornamentlər çox maraqlıdır. Naxçıvanda
olmaq, həqiqətən də, mənim üçün çox xoş
oldu. Təəssüf edirəm ki, bu günə qədər
Naxçıvan haqqında məlumatım olmayıb. 
    Marqareta Linq vANNeRuS (Azər-
baycan-isveç Qadınlar Şurasının həm-

sədri):
– Naxçıvanı gəzər-

kən olduğumuz iki mə-
kan – Nuh Peyğəmbərin
məzarüstü türbəsi və
Duzdağ mağarası mə-
nim diqqətimi çəkdi.
Deyim ki, dünyanın
müxtəlif ölkələrində ol-

muşam, müxtəlif şəhərləri gəzmişəm, amma
bu duz mağarası qədər maraqlı və unikal bir
yer görməmişəm. İnsan bura daxil olanda
özündə qəribə bir rahatlıq hiss edir. Ümumi-
likdə, Naxçıvanda özümü çox rahat  və gü-
vəndə hiss edirəm. Elə bil ki, hansısa doğma
İsveç şəhərindəyəm. 

- Elnur KƏLBİzAdƏ

III Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun 
iştirakçıları Naxçıvan haqqında

     “Əgər düzgün fikri tez-tez təkrar etsən, o, öz təsir gücünü itirər”, –
deyirlər. Ancaq Ordubad rayonunda  təhsilin inkişafına göstərilən dövlət
qayğısını, əldə olunan uğurları, təhsil işçilərinin fədakarlığını gördükdən
sonra, necə deyərlər, fikir haqqında söylənən bu fikirlə razılaşa bilmirəm.
Çünki rayonda  gördüklərimdən sonra məndə “Gələcəyimiz parlaqdır,
işıqlıdır” fikri formalaşıb. Bu fikri isə nə qədər  təkrar etsəm,  öz təsirini
itirə bilməz. Fikirlərimin arxasında konkret faktlar dayanır.

- Səbuhi HÜSEYNOV
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    24-26 oktyabr tarixlərində Mərakeşin Mərrakeş şəhərində Beynəlxalq
Su Assosiasiyası tərəfindən “Kəhrizlərin ənənəvi texnologiyalar əsasında
istifadəsi” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. 22 dövlətin alim və
mütəxəssislərinin qatıldığı elmi məclisdə həmyerlimiz, Naxçıvan Dövlət
universitetinin professoru, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru Əlövsət
Quliyev də iştirak etmişdir. 

    Həmyerlimiz professor Əlövsət Quliyev həmin konfransda “Azər-
baycanda (əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikası timsalında) kəhriz
sistemləri: onların tədqiqi və bərpası” mövzusunda məruzə ilə çıxış
etmişdir. Məruzədə Naxçıvanda kəhriz tədqiqatı, su sistemlərinə dövlət
qayğısı, muxtar respublikada dünyada ilk dəfə olaraq Kəhrizlər İdarəsinin
yaradılması və 100-dən çox kəhrizin bərpa olunması barədə konfrans iş-
tirakçılarına məlumat verilmişdir. Dünya dövlətlərinin ilk dəfə bu
mövzuya hələ indi qayıtdıqları halda, Naxçıvanda muxtar respublika
rəhbərinin diqqət və qayğısı ilə görülən işlər və bu gün də həmin
tədbirlərin davam etdirilməsi konfrans iştirakçılarının marağına səbəb
olmuşdur. Məruzənin sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikasında kəh-
rizlərin bərpasından bəhs edən   videoçarx nümayiş etdirilmişdir.
    Məruzələr başa çatdıqdan sonra Beynəlxalq Su Assosiasiyasına
üzvlərin seçilməsinə başlanılmış, həmyerlimiz bu beynəlxalq təşkilata
üzv seçilmişdir. Əlövsət Quliyev həm də YUNESKO-nun 9 nəfərdən
ibarət Qədim Hidravlik Sistemlər – Kəhrizlər Bölməsinin V Dövlətlərarası
İdarə Heyətinin Azərbaycanı təmsil edən üzvü seçilmişdir. 
    Məlumat üçün bildirək ki, Beynəlxalq Su Assosiasiyası (IWA) dünyada
baş verən su problemləri, sudan istifadə və su ehtiyatlarının qorunması
sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirən beynəlxalq təşkilatdır.

Xəbərlər şöbəsi

Həmyerlimiz Beynəlxalq Su Assosiasiyasına üzv seçilmişdir

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Agentliyi üzrə 2013-cü
ilin oktyabr ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi

satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

S
/№ Şəhər və rayonlar 

Verilən elektrik
enerjisinin 

miqdarı
(min kvt/saat)

Elektrik 
enerjisinin

dəyəri 
(min manat)

Toplanan
vəsait 

(min manat)

Ödənilmə 
faizi
(%)

1. Ordubad rayonu 1184 71,0 72,0 101,4

2. Sədərək rayonu 264 15,8 16,0 101,3

3. Şahbuz rayonu 363 21,8 22,0 100,9

4. Kəngərli  rayonu 538 32,3 32,5 100,6

5. Culfa rayonu 1018 61,1 61,4 100,5

6. Şərur rayonu 1745 104,7 105,0 100,3

7. Babək rayonu 1407 84,4 84,6 100,2

8. Naxçıvan şəhəri 2662 159,7 160,0 100,2

9. Muxtar respublikanın 
müəssisə və təşkilatları 24384 1463,1 1465,2 100,1

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə cəmi: 33565 2013,9 2018,7 100,2

    Qeyd: Oktyabr ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 33 milyon 565 min kilovat-saat elektrik ener-
jisinin dəyəri 2 milyon 13 min 900 manat olmuş, cəmi 2 milyon 18 min 700 manat vəsait toplanmışdır ki, bu
da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 100,2 faizini təşkil edir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 2013-cü ilin oktyabr ayında verilən
təbii qazın miqdarı, təbii qaz satışından toplanan vəsait və ödənilmə

faizi barədə məlumat

S
/S Şəhər və rayonlar Təbii qazın həcmi 

Təbii qazın
dəyəri 

( manat)

Daxil olan
vəsait 

(manat)

Ödənilmə 
faizi

1. Sədərək rayonu 98633 9863 9883 100,2

2. Şahbuz rayonu 228446 22845 22864 100,1

3. Şərur rayonu 682954 68295 68335 100,1

4. Ordubad rayonu 414411 41441 41443 100,0

5. Naxçıvan şəhəri 934345 93435 93435 100,0

6. Babək rayonu 580325 58033 58033 100,0

7. Culfa rayonu 447632 44763 44763 100,0

8. Kəngərli rayonu 241924 24192 24192 100,0

9. Muxtar respublikanın 
müəssisə və təşkilatları 5619995 561826 561745 100,0

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə cəmi: 9248665 924693 924693 100,0

Allah rəhmət eləsin
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət
Heyətinin üzvləri və Mərkəzi Aparatın

əməkdaşları Nizami Alıyevə, anası
ZÖHRƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.

AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar 
İnstitutunun direktoru Tariyel Talıbov 

və institutun əməkdaşları iş yoldasları Etibar 
Məmmədova, anası

BÜLBÜL XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar

Birliyinin sədri Ülviyyə Həmzəyeva və 
birliyin üzvləri Səyyad Bayramova, anası

AĞCA XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektorluğu
və institutun professor-müəllim kollektivi iş 

yoldaşları Salatın Hacıyevaya, anası
İNTİZAR XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqoji
fakültəsinin professor-müəllim kollektivi 

Salatın Hacıyevaya, anası

İNTİZAR XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verir.
Əbülfəz Muxtaroğlu ailəsi ilə birlikdə 

qohumu Bəyalı Hacıyevə, həyat yoldaşı
İNTİZAR XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar 
Respublika Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının

baş həkimi Rəhim Rəhimov və xəstəxananın
kollektivi iş yoldaşları Kəmalə Həsənovaya,

qayınatası
ŞİRZAD QULİYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura
üzrə dekan müavini Asəf Əliyev və 

fakültənin əməkdaşları dekan 
Etibar Məmmədova, anası

BÜLBÜL XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verirlər.
Kamal Camalov Akif Bağırova, Əli, Səfər,

Vəli və Zakir Əliyevlərə, əzizləri
SƏKİNƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

    Qusar səfərindən öncə I divi-
zionun liderlər cərgəsində yer alan
komandalar “Araz-Naxçıvan”ın bu
turda xal itirəcəyini güman edirdilər.
Çünki qusarlılar doğma arenada
istənilən rəqibi büdrətməyə layiq
futbol oynayırlar. Təbii ki, onların
bu cür təsir bağışlamasında stadion
amili də mühüm rol oynayır. Ot
örtüyünün bərbad vəziyyətdə ol-
duğu arenada komandaların baxımlı
oyun sərgiləməsi müşkül məsələyə
çevrilib. “Araz-Naxçıvan” futbol
komandasının baş məşqçisi Əsgər
Abdullayev də “Şahdağ”la oyuna
məhz bu aspektdən yanaşmışdı.
Daha çox atletik oyun tərzinə üs-
tünlük verən baş məşqçi meydana
sürətli oyunçuları buraxmışdı. Ma-
raqlı görünən hal isə təcrübəli
məşqçinin səfərdə oynamasına bax-
mayaraq, hücum futboluna üstünlük
verməsi idi. 4-3-3 taktikası ilə mey-
dana çıxan “Araz-Naxçıvan”da
daha çox üstünlük yarımmüdafiə
xəttinə verilmişdi. Bununla Ə.Ab-
dullayev məhz yarımmüdafiə xət-
tində rəqibi əks-hücumda yaxala-
mağı planlaşdırırdı.

    Meydan sahiblərində isə intizam-
sızlıq komandanın aşağı pillələrdə
qərarlaşmasına səbəb olub. Halbuki
“Şahdağ” hər mövsüm çempionata
öz oyun üslubu ilə xüsusi rəng qatırdı
və hər il çempionluq uğrunda mü-
barizə aparırdı. 
    Oyuna maraq gözlənildiyindən
də artıq oldu. Matça tamaşa etməyə
gələnlər arasında “Qaradağ Lök-
batan” və “Neftçala” klubları rəh-
bərliyinin olması diqqətdən yayın-
madı. Üstəlik, onların bu oyuna
mükafat qoymaları qusarlı oyun-

çuları ruhlandırmaya bilməzdi. Çün-
ki “Şahdağ”ın Naxçıvan təmsilçisi
üzərindəki qələbəsi və ya oyunun
bərabərliklə bitməsi qırmızı-ağları
büdrədəcək, liderlik uğrunda mü-
barizə həmin komandalar arasında
gedəcəkdi. Digər maraqlı məqam
isə “Araz-Naxçıvan” futbol klubu-

nun azarkeşlə-
rinin sevimli
komandalarını
Qusarda da tək
qoymamalar ı
idi. 100-dən çox
fanat Şövkət
Orduxanov adı-
na stadionda
oyun boyu da-
yanmadan qır-

mızı-ağları dəstəklədi. 
    Əsgər Abdullayevin yetirmələri
elə ilk dəqiqələrdən üstünlüyü ələ
aldılar. Ardıcıl hücumlar şəraitində
başlayan matçda hesabı açan tərəf
qırmızı-ağlar oldu. 19-cu dəqiqədə
rəqibin passiv oyundan kənar və-
ziyyət yaratması puça çıxdı. Bundan
istifadə edən Akif Tağıyev qapıçı
ilə qaldığı üzbəüz qol imkanını fövtə
vermədi – 1:0. Bu qol meydan sa-
hiblərinin daha sərt oynamasına sə-
bəb oldu. Yerli azarkeşlərin dəstəyi
ilə özlərini toparlayan qusarlılar ilk

hissənin sonunadək qapımız önündə
təhlükəli epizodlar yaratdılar. Onların
bu hücumlarına “Araz-Naxçıvan”
tez-tez əks-hücumlarla cavab verirdi.
Xüsusilə cinahlarda Bəxtiyar Sol-
tanov və Elmin Çobanovun, yarım-
müdafiə xəttində isə Elgiz Kərimli
və Eşqin Quliyevin təmkinli, sərbəst

oyunu rəqibi çaşbaş salmışdı. İlk
hissənin son dəqiqələrində meydan
sahibləri tablodakı birləri bərabər-
ləşdirə bilərdilər. Belə ki, əvvəlcə
Zeynal Hacıyevin zərbəsini qapıçı-
mız Emil Balayev geri qaytardı. Ya-
ranan qarmaqarışıqlıqda Şıxqayıb
Şıxqayıbovun qüvvətli zərbə ilə qa-
pıya doğru yönəltdiyi topu isə Ruslan
Abıyev gözlənilməz reaksiya ilə qa-
pıdan uzaqlaşdırdı.
    Xüsusilə bundan sonra görüşün
ikinci hissəsinin çətin keçəcəyi ön-
cədən məlum idi. “Şahdağ” hesabı
bərabərləşdirmək üçün irəli atılacaq,
“Araz-Naxçıvan” isə bu hesabı so-
nadək qorumağa çalışacaqdı. Odur
ki, ilk hissədəki kəşfiyyat xarakterli
oyun ikinci hissədə də davam etdi. 
    Rəqibin ardıcıl hücumlarını mə-
harətlə dəf edən müdafiə xəttimiz
rəqib hücumçuların fərqlənməsinə
imkan vermədi. Qırmızı-ağların he-
yətində isə David Canıyev rəqib
müdafiəçilər üçün problem yarat-

maqda davam edirdi. Artıq məğlu-
biyyəti qəbul etməyə başlayan “Şah-
dağ” son 15 dəqiqədə 3 dəyişiklik
etdi. Hücumlarının kəsərini artıran
meydan sahibləri 80-ci dəqiqədən
sonra meydanı “döyüş səhnəsi”nə
çevirdilər. “Araz-Naxçıvan” futbol-
çularına qarşı kobud oynayan göy-
ağların qapısına 85-ci dəqiqədə daha
bir qol vuruldu. Meydana yenicə
daxil olan Fərman Qəmbərovun mər-
kəzdən qapı ağzına havalandırdığı
topa qapıçıdan öncə tullanan Elmin
Çobanov toxundu. Torun silkələn-
məsindən sonra meydan sahibi ko-
mandanın futbolçuları hakim Rəhim
Həsənovun üstünə hücum çəksələr
də, refer qolu qeydə aldı. Ancaq
bundan ürəyi soyumayan qusarlı
futbolçular hakimin işinə əl-qol hə-
rəkətləri ilə müdaxilə etməyə baş-
ladılar. Nəticədə, R.Həsənov “Şah-
dağ”ın heyətində Yusif Yusifzadəni
meydandan uzaqlaşdırdı. Futbolçular
isə buna etiraz əlaməti olaraq mey-
danı tərk etmək istədilər. Ancaq klu-
bun prezidenti Ərəstun Niftiyevin
göstərişindən sonra onlar yenidən
meydana qayıtdılar.  Baş verən olay-
ların ardından davam edən matçda
başqa qol olmadı və “Araz-Naxçı-
van” cari mövsümdə 7-ci qələbəsini
qazandı. Bu uğurdan sonra qırmızı-
ağlar xallarının sayını 22-yə yük-
səltməklə turnir cədvəlinə şəriksiz
liderlik etməkdədirlər. 

- Ceyhun MƏMMƏdOV

    Azərbaycan I divizionunun 8-ci turu çərçivəsində “Araz-Naxçıvan”
futbol komandası Qusar səfərinə yollanmışdı. Yerli “Şahdağ”ın qonağı
olan muxtar respublika təmsilçisi bu görüşdən sonra aktivinə daha 3
xal yazdırmağı bacardı. Turun mərkəzi görüşü kimi hesab edilən oyunda
qırmızı-ağlar iki dəfə rəqibi mərkəzə dəvət etməklə liderliklərini qorumuş
oldular. Məlumat üçün bildirək ki, “Şahdağ”la oyun müstəqil çempio-
natlarımız tarixində muxtar respublika klubunun 50-ci çempionat
oyunu kimi də yaddaşlara həkk olundu. 

50-ci görüşün zəfəri


