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    Naxçıvan şəhərindəki Heydər
Əliyev Muzeyində “Ulu öndər
Heydər Əliyev və müstəqil Azər-
baycan” mövzusunda açıq dərs ke-
çilmişdir. Naxçıvan şəhər 16 nömrəli
tam orta məktəbin şagirdlərinin iş-
tirak etdiyi açıq dərsdə məktəbin
tarix müəllimi Aynur Mustafayeva
ümummilli liderimizin xalqımız
qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən
danışaraq bildirmişdir ki,  müstəqil
Azərbaycan dövlətinin qurucusu,
görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyev Azərbaycan tarixinin yetir-
diyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir.
Azərbaycanın son 40 ildən artıq
bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi,
bu illər  ərzində xalqın ictimai-
siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının
bütün sahələrində dirçəlişi məhz
xalqımızın böyük oğlu Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər
Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik

etdiyi dövr ərzində Azərbaycanı bir
dövlət kimi zamanın ağır və sərt
sınaqlarından çıxara bilmiş, ölkənin
gələcək uğurlu inkişaf strategiyasını
müəyyən etmiş və onun həyata ke-
çirilməsi üçün mühüm addımlar at-
mışdır. Azərbaycanın 1969-cu ildən
bəri yaşanan dövrü xalqımızın ta-
rixinə Heydər Əliyev dövrü kimi
əbədi həkk olunmuşdur. 

Qeyd edil-
mişdir ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin
xarici siyasət mə-
sələlərinə müstəs-
na əhəmiyyət ver-
məsi, beynəlxalq
miqyasda uğurlu
və cəsarətli ad-
dımlar atması,
milli məqsədlər

naminə ən nüfuzlu tribunalardan
bacarıq və məharətlə istifadə etməsi
Azərbaycan  dövlətçiliyinin bu günü
və gələcəyi baxımından son dərəcə
əhəmiyyətli olmuşdur. Azərbaycan
dahi rəhbər Heydər Əliyevin fəal
diplomatiyası sayəsində dünya döv-
lətlərinin və aparıcı ictimai  təşki-
latların ölkəmizə, onun zorla cəlb
olunduğu silahlı münaqişəyə mü-

nasibətinin əsaslı surətdə dəyişmə-
sinə nail ola  bilmişdir. Görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin xarici
siyasətinin əsasını sülh, beynəlxalq
hüquq normalarına, sərhədlərin bü-
tövlüyünə və toxunulmazlığına, döv-
lətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət
və qarşılıqlı surətdə faydalı əmək-
daşlıq prinsipləri təşkil etmişdir. 
    Vurğulanmışdır ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin formalaşdırdığı və
inkişaf etdirdiyi Azərbaycançılıq fəl-
səfəsi Azərbaycanın müasir dünyada
yerini müəyyən etmiş, milli dövlət-
çiliyimizin ideya əsasını təşkil edərək
dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.
Azərbaycanda dövlətçilik ənənələ-
rinin XX əsrin sonlarında bərpa
edilib zənginləşdirilməsi, dövlət müs-
təqilliyimizin möhkəmləndirilməsi,

onun əbədi, dönməz xarakter alması,
ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişaf
yolu ilə inamla irəliləməsi, onun
beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması
xalqımızın böyük oğlu Heydər
Əliyevin səmərəli fəaliyyəti sayəsində
mümkün olmuşdur. Ulu öndər öz
müdrik rəhbərliyi, siyasi uzaqgö-
rənliyi, qətiyyəti və əzmkarlığı ilə
zəmanəmizin görkəmli siyasi xadimi
kimi tanınmış, Azərbaycan xalqının
ümummilli liderinə çevrilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının hərtə-
rəfli inkişafı üçün onun hazırladığı
strateji istiqamətlər hələ uzun illər
müstəqil Azərbaycan dövlətinin möh-
kəmləndirilməsi və gücləndirilməsi,
iqtisadi qüdrətinin artırılması, xal-
qımızın layiq olduğu xoşbəxt həyata
qovuşması işinə xidmət edəcəkdir. 
    Sonra açıq dərsin iştirakçıla rı
muzeydəki eksponatlarla tanış
olmuşlar. 

Ulu öndər Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan

    Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsi avtomobil
yolları şəbəkəsinin və yol infrastruktu-
runun bərpasına və yenidən qurulmasına
təkan verib. 
    Ötən illərdə olduğu kimi, cari ildə də
magistral, şəhərdaxili və kənd yollarının

müasir səviyyədə qurulması, yeni yol in-
frastrukturunun yaradılması istiqamətində
ardıcıl tədbirlər görülüb. Bu tədbirlərdən
muxtar respublikanın paytaxtı  Naxçıvan
şəhəri də bəhrələnib. Naxçıvan şəhəri
ərazisinin gündən-günə böyüməsi ilə əla-
qədar yolların təmir və tikintisinə də
tələbat artıb. 
    Şəhərdə su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması ilə əla-
qədar olaraq aparılan işlərdən sonra
yolların istismara yararlılığını təmin et-
mək məqsədilə təxirəsalınmaz işlər gö-
rülür, qazıntı zamanı kommunikasiya
xətlərinin zədələnməməsinə diqqət ye-
tirilir,  yol yataqları standartlara uyğun
olaraq bərpa edilir, yollara keyfiyyətli
asfalt örtük salınır və yol kənarlarına
yağış sularının axıdılması üçün suötü-
rücülər qoyulur. Cari ildə Naxçıvan şə-
hərində yol tikintisi sahəsində  aparılan
ən irimiqyaslı tədbirlərdən biri Heydər
Əliyev prospektindəki avtomobil yolunda
həyata keçirilib. Burada işləri “Gəmi-
qaya” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyə-
tinin inşaatçıları reallaşdırıblar. Hazırda

isə Naxçıvan şəhərindəki Atatürk kü-
çəsində  yolun yenidən qurulması işləri
həyata keçirilir. Naxçıvan Şəhər Abadlıq
və Təmir-Tikinti İdarəsinin inşaatçıları
tərəfindən yenidən qurulan yolun artıq
bir hissəsi asfaltlanıb. Yolun qalan his-
səsinin asfaltlanması üçün hazırlıq işləri

aparılır. Yol inşaatçıları üzərlərinə düşən
vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlmək
üçün səylə çalışırlar.
    Xatırladaq ki, bu ilin aprel ayında
Naxçıvan Şəhər Abadlıq və Təmir-
Tikinti İdarəsinin yeni asfalt zavodu
fəaliyyətə başlayıb. Zavod asfalt istehsalı
sahəsindən və daş-çınqıl karxanasından
ibarətdir. Zavodda avadanlıqlar dəstinin
quraşdırılmasına 1 milyon 748 min ma-
nat vəsait sərf olunub. İstehsal gücü sa-
atda 125 ton olan zavodun həyətində
tutumu 1350 ton olan bitum anbarı ya-
radılıb, yeməkxana istifadəyə verilib.
Daş-çınqıl karxanasında istehsal gücü
saatda 120 kub olan daşdoğrayan aqreqat
quraşdırılıb, 4 çeşiddə məhsul istehsalına
başlanılıb. Yeni texnoloji avadanlıqda
istehsal olunan qum və çınqıl öz key-
fiyyəti ilə seçilir. Ümumi sahəsi 5100
kvadratmetr olan kilid daş istehsalı se-
xində də müasir avadanlıqlar quraşdırılıb.
Burada 6 çeşiddə kilid daş istehsalı hə-
yata keçirilir.

Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvan şəhərinin avtomobil 
yolları yenidən qurulur

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 22-də Bakının Səbail Rayon İcra Haki-
miyyətinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində yerləşən binasının əsaslı yenidənqurma işlərindən sonrakı vəziyyəti
ilə tanış olmuşdur.

Səbail Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif Əsgərov görülən işlər barədə Prezident İlham Əliyevə
məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, bina əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş, burada çalışan əməkdaşlar
üçün ən müasir tələblərə cavab verən şərait yaradılmışdır. Binadakı iş otaqlarının hamısı müasir tələblər
səviyyəsində qurulmuş və lazımi texniki vasitələrlə təmin edilmişdir. İnzibati binanın kommunikasiya və
rabitə xətləri də yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. 

Binaya bitişik 6 mərtəbəli yeni korpusda inşaat işlərinin davam etdirildiyi bildirilmişdir. 
Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə rayonun Badamdar qəsəbəsində inşa olunacaq yeni idman zalının

layihəsi ilə də tanışlıq olmuşdur. 2400 kvadratmetr ərazisi olacaq bu idman zalında ən müasir şəraitin
yaradılacağı bildirilmişdir.

Görülən işlərlə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıqlarını verdi.

*   *   *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 22-də Qvineya Respublikasının ölkəmizdə

yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mohamed Keytanın etimadnaməsini qəbul etmişdir.

Rəsmi xronika

     Dünən Naxçıvan Biznes Mərkəzində Naxçıvan
Muxtar Respublikası Sahibkarlar Konfederasiyası
tərəfindən muxtar respublikada Quşçuluq Birliyinin
yaradılması ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə
muxtar respublikada fəaliyyət göstərən quşçuluq
təsərrüfatlarının rəhbərləri iştirak ediblər.
    Tədbiri konfederasiyanın sədri Abbas Babayev
açaraq yeni yaradılan Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Quşçuluq Birliyi haqqında məlumat verib.
Qeyd olunub ki, birlik muxtar respublikada quş-
çuluq təsərrüfatının ictimai birliyi olub, mülkiyyət
və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq,
quşçuluq təsərrüfatı ilə məşğul olan hüquqi və
fiziki şəxslərin könüllülük əsasında fəaliyyətini
əlaqələndirən, onların hüquqi və iqtisadi mənafe-
lərini müdafiə edən, ictimai-faydalı məqsədlər
daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir
əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya,
qeyri-hökumət təşkilatıdır. Birlik öz fəaliyyətində
Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının  konstitusiyalarını, “Qeyri-hökumət
təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununu, Azər-
baycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının qüvvədə olan digər normativ-hüquqi
aktlarını  və özünün Nizamnaməsini rəhbər tutur. 

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının iqtisadi inkişaf naziri Famil Seyidov
muxtar respublikada sahibkarlığın inkişaf etdi-
rilməsinə göstərilən dövlət qayğısından danışıb.
Bildirilib ki, muxtar respublikada çoxsaylı sa-
hibkarlıq subyektləri fəaliyyət göstərir. Bu sub-
yektlər içərisində quşçuluq təsərrüfatları da var.
Həmin təsərrüfatlar yaradılmış şərait hesabına

muxtar respublikada əhalinin zəruri ərzaq məh-
sullarından sayılan yumurta və quş ətinə olan
ehtiyacının yerli istehsal hesabına ödənilməsinə
öz töhfələrini verirlər. Famil Seyidov tədbir iş-
tirakçılarının diqqətinə çatdırıb ki, birliyin ya-
radılmasında məqsəd birlik üzvlərinin mövcud
potensialını düzgün istiqamətləndirməkdən, əha-
linin məşğulluğunu və quşçuluq təsərrüfatlarının
fəaliyyətini gücləndirməkdən ibarətdir.  
     Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baytarlıq
Xidmətinin rəisi Əbil Əbilov çıxış edərək bildirib
ki, muxtar respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin qo-
runması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata ke-
çirilir. Davamlı xarakter alan belə tədbirlər regionda
yerli ərzaq məhsulları istehsalında mühüm rol
oynayır. Ona görə də bu gün daxili bazarda yerli is-
tehsalın xüsusi çəkisi xeyli artıb. Yaradılan yeni
birlik həmin istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin
daha bir nümunəsidir. Ekoloji cəhətdən təmiz quşçu -
luq məhsullarının istehsalında muxtar respublikada
xeyli təcrübə qazanılıb. Əminik ki, yaradılan
şəraitdən, qazanılan təcrübədən istifadə etmək və
baytarlıq xidməti ilə sıx əlaqə saxlamaqla bundan
sonra muxtar respublikada quşçuluq təsərrüfatlarının
fəaliyyəti yeni mərhələyə qədəm qoyacaqdır.
    Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası
İdarəsinin əməkdaşı Şəmsəddin Sevdimalıyev
çıxışında qeyd edib ki, muxtar respublikada quş-
çuluq təsərrüfatlarının yaradılması üçün geniş
imkanlar var. Bu imkanlardan biri də təsərrüfat
yaratmaq istəyənlərə dövlət maliyyə dəstəyinin
göstərilməsidir.
    Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Quşçuluq
Birliyinin 7 nəfərdən ibarət idarə heyəti seçilib.
İdarə heyətinin üzvləri gizli səsvermə yolu ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Quşçuluq Birliyinin
sədrini, sədr müavinini və birliyin nəzarət-təftiş
komissiyasının üzvlərini seçiblər. Qeyd edək ki,
sahibkar Nurəddin Babayev birliyin sədri, Teymur
Rzayev isə sədr müavini olub.
    Tədbirə Naxçıvan Muxtar Respublikası Sa-
hibkarlar Konfederasiyasının sədri Abbas Babayev
yekun vurub.

Muxtar respublikada quşçuluq 
təsərrüfatlarının birliyi yaradılıb
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Yazıya giriş

Ordubad rayonunun Ələhi,
Xurs və Nürgüt kəndləri

rayonun Gəmiqaya qolu üzərində
yerləşir. Bu qol rayondakı 4 isti-
rahət və turizm zonasından biridir
və yay aylarında ilin 4 fəslini də
bu zonada müşahidə etmək müm-
kündür. Adıçəkilən yaşayış mən-
təqələrində noyabr ayının 12-də
yeni sosial obyektlər istifadəyə ve-
rilib. Həmin kəndlərə üz tutmağı-
mız bu ünvanlarda yaşayan insan-
larla görüşmək, göstərilən dövlət
qayğısı müqabilində onların ürək
sözlərini eşitmək idi. Yol boyu dü-
şüncələrimə hakim olan isə bu idi
ki, 20 ildən artıqdır, blokada şə-
raitində yaşayan, qısa müddət ər-
zində 10 illərə bərabər inkişaf və
tərəqqi yolu keçən bir məmləkətdə
yaşayan insanlar dünənimizlə bu
günümüz arasında olan əsaslı də-
yişiklikləri necə dəyərləndirirlər?
Belə inkişaf onların həyat tərzində
özünü necə göstərir? Bu suallara
getdiyimiz yaşayış məntəqələrində
cavab tapmağa çalışdıq.

Bura Ələhidir və ya ilk
təəssüratlar

Ələhi kəndi Bist kənd inzi-
bati ərazi dairəsi üzrə nü-

mayəndəliyin tərkibindədir. Bu ya-
şayış məntəqəsinin sakinləri həmin
gün 3 yeni obyektin açılışında iş-
tirak ediblər. Obyektlərdən biri
kənd ümumi orta məktəbi, digərləri
kənd və xidmət mərkəzləridir. Bist
kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nü-
mayəndə Hüseyn Hüseynovla kənd
mərkəzində görüşürük. Hüseyn
müəllim böyük diqqət və qayğıdan
doğan sevinclə minnətdarlığını bil-
dirir. Deyir ki, bu gün Naxçıvan-
Ordubad magistralının Aza kəndi
ərazisindən ayrılan yol üstdə hansı
kəndə üz tutsan, mütləq kompleks
quruculuq tədbirləri həyata keçi-
rildiyinin şahidi olacaqsan. 
    Onunla yolumuzu Ələhi məktə-
bindən salırıq. Məktəbin açılış mə-
rasimində çıxış edən Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun sözlərini xa-
tırlayıram: “Bu gün ölkəmizdə mək-
təb işinə xüsusi diqqət və qayğı
göstərilir. Şəhər və rayon mərkəz-
lərində, ucqar dağ kəndlərində yeni
məktəb binaları tikilir, tədrisin sə-
viyyəsi yüksəldilir. Bu gün dəniz
səviyyəsindən 2000 metr yüksək-
likdə, çətin dağlıq ərazidə yerləşən
Ələhi kəndində müasir məktəb bi-
nasının istifadəyə verilməsi Azər-
baycan dövlətinin iqtisadi qüdrətinin
göstəricisidir. Bu eyni zamanda
ölkəmizdə insan amilinə verilən
qiymətin bariz nümunəsidir”.
    Yeni məktəb binası 88 şagird
yerlikdir. Burada bir faktı xüsusi
vurğulamağa ehtiyac var. Məktəbdə
5 sinif komplektində 14 şagird
təhsil alır. Bu sayda şagirdi olan
məktəb üçün üçmərtəbəli bina inşa
edilməsi inkişafı təhsildən keçən
doğma məmləkətin sabahına ca-
vabdehlik hissinin nəticəsidir.
    Məktəb binası kənd meydanına
yaxın ərazidə, yolun solunda tikilib.
Uzaqdan göz oxşayır. Ərazidə gül-

karlıq salınıb. Ələhinin hüsnünə
yeni gözəllik bəxş edən məktəb bi-
nası yaxınlığında kənd  sakinləri
ilə görüşürük. İkibir, üçbir söhbət
edən sakinlərin hamısı razılıq edirlər.
Kənd sakini Rəfael Sədiyev deyir
ki, Ələhi kəndi mövcudluğu döv-
ründə belə qayğı görməyib. Bir
neçə gün əvvəl kənd sakinlərinin
ixtiyarına verilən bu obyektlər kəndin
simasını tamamilə dəyişdirib. Bu
gün ələhililər həm də ona sevinirlər
ki, yeni tikililər Naxçıvan şəhərində,
rayon mərkəzlərində tikilənlərdən
seçilmir, hər cür şəraiti var. Kənd
adamının sosial problemləri həll
olunubsa, deməli, insanların öz tor-
pağına bağlılığı güclənib, qurmaq-
yaratmaq əzmi yüksəlib.
    Müəllim Zakir Cabbarov da söh-
bətə qoşulur: – Ələhililər çətinliyə
dözməyi bacaran insanlardır. Buna
baxmayaraq, ötən əsrin 90-cı illə-
rinin əvvəllərində onların da bəzi-
lərində ruh düşkünlüyü sezilirdi.
Belələrini qınamaq da olmurdu.
Niyə? Məktəb yararsız vəziyyətdə
idi, uyğunlaşdırılmış binada yer-
ləşdirilmişdi. Səhiyyə xidməti unu-
dulmuşdu, müasir informasiya tex-
nologiyalarından istifadə barədə
söhbət etməyə dəyməzdi. Sevinirik
ki, muxtar respublikanın digər ucqar
dağ kəndləri kimi, Ələhinin də
problemləri öz həllini tapdı, özü
də yüksək səviyyədə. Bu isə həm
biz müəllimlərin, həm də kənd sa-
kinlərinin məsuliyyətini artırıb. Bü-
tün gücümüzlə çalışacağıq ki, bizə
göstərilən etimadı doğruldaq, fərdi
təsərrüfatları inkişaf etdirək, muxtar
respublika iqtisadiyyatının güclən-
dirilməsinə töhfələrimizi verək. 
    Yaşayış məntəqəsində istifadəyə
verilən yeni kənd mərkəzi insanların
rahatlığının təmin olunması, sa-
kinlərin problemlərinin vaxtlı-vax-
tında həll edilməsi məqsədi daşıyır.
Kənd mərkəzində fəaliyyət göstə-
rəcək qurumlar üçün lazımi iş şəraiti
yaradılıb. Açılış mərasimində Ali
Məclisin Sədri tövsiyələrini verərək
deyib: “Dövlət qurumları və mü-
vafiq icra strukturları kənd yaşayış
məntəqələrində səhiyyə, rabitə və

təhsil sahəsində işlərin günün tə-
ləbləri səviyyəsində qurulmasını
daim diqqət mərkəzində saxlama-
lıdırlar. Bu gün Ələhi kəndində
görülən işlər bu ucqar dağ kəndi
ilə şəhər arasındakı fərqin azal-
masına səbəb olmuşdur. Ona görə
də sakinlər tikilənləri, qurulanları
qorumalı, kəndin abadlaşması
istiqamətində bundan sonra da
çalışmalıdır”.

Xurs müasir yaşayış 
məntəqəsinə çevrilib

Yolumuz Xurs kəndinədir.
Həmin gün bu yaşayış

məntəqəsində də kənd tam orta
məktəbinin binası, kənd və xidmət
mərkəzləri qapılarını xursluların
üzünə açıb. 
    Zirzəmi ilə birlikdə 3 mərtəbədən
ibarət olan məktəb binası 110 şagird
yerlikdir. Bu məktəbdə 27 şagirdin
təlim-tərbiyəsi ilə 16 müəllim məş-
ğul olur. Sadə bir hesablama aparaq:
bir müəllimə iki şagird belə düşmür.
Deməli, uğur qazanmaq üçün daha
geniş imkanlar yaradılıb. Qalır ki,
bu imkanlardan səmərəli istifadə
edəsən. Kənd sakini Ələkbər Sə-
fərov bu fikrimizi təsdiq edir. Deyir
ki, bu gün Naxçıvanda belə qurucu -
luq tədbirlərinin həyata keçirilməsi
adi hala çevrilib. Belə tədbirlər on-
dan ötrüdür ki, insanların tələbatları
ödənilsin, onların yaxşı yaşaması

təmin olunsun, sağlamlıqlarının
qeydinə qalınsın, potensiallarından
səmərəli istifadə edilsin. 
    Digər obyektlərə də baş çəkdik.
Yaradılan şəraitlə tanış olduq. İn-
sanların hələ də sevinc içərisində
olduqlarını duymaq çətin deyildi.
Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndə Məhərrəm Həbibov
bildirdi ki, muxtar respublikanın
kənd yaşayış məntəqələrində apa-
rılan kompleks quruculuq tədbirləri
bu gün şəhərlə kənd arasındakı
fərqi aradan götürməkdədir. Odur
ki, belə tədbirlər məktəb şagirdlə-
rindən tutmuş kəndin ən yaşlı sa-
kininə qədər hamını ürəkdən se-
vindirir. Məktəbli sevinir ki, müasir
binada təhsil alacaq, torpaq adamı
düşünür ki, evinin bəzi ehtiyaclarını
ödəmək, xəstəsini sağaltmaq üçün
rayon mərkəzinə üz tutmayacaq.
Bununla, əlavə xərc çəkməyəcək,
vaxt itirməyəcək.
    Kənd sakini Məmmədhəsən Sə-
fərov icra nümayəndəsinin sözlərini
təsdiqləyir: – Bütün bu işləri gö-
rənləri sağ olsunlar. Daha heç bir
xurslunun bugünkü yaşayışından
narazılıq etməyə haqqı yoxdur.
Məktəbi var, dükanı var, bərbər-
xanası, hətta gözəllik salonu da
var. Həyətyanı təsərrüfatında da
nə istəsə, əkib-becərməyə şərait
yaradılıb, – deyərək gülümsəyir və
əlavə edir: – Bizim kimi yaşlı
adamlar üçün də hələ yaşamağa
dəyər.

Dağ kəndlərində quruculuq 
tədbirlərinin öz çətinlikləri var

Qeyd edək ki, rayonda ilk
yeni məktəb binalarından

biri – Nürgüt kənd tam orta mək-

təbinin binası 2002-ci ilin avqust
ayında istifadəyə verilib. Cari ilin
mart ayında isə binada əsaslı təmir
işləri aparılıb, yeni korpus tikilib.
Məktəb 110 şagird yerlikdir. 
    Kənd əhalisinə daha bir qayğı
isə məktəb binasında iki otaqdan
ibarət feldşer-mama məntəqəsinin
yaradılmasıdır.
    Nürgütə gəlişimiz şagirdlərin
payız tətilinə təsadüf etmişdi. Ancaq
müəllimlər məktəbdə idi. Müəl-
limlərlə görüşüb onları yeni məktəb
binasının istifadəyə verilməsi mü-
nasibətilə təbrik etdik, gələcək iş-
lərində uğurlar arzuladıq. Məktəbin
direktoru Qüdrət Quliyev bildirdi
ki, Nürgüt kəndi muxtar respubli-

kanın ən ucqar zirvəsində yerləşsə
də, ilk dövlət qayğısı görən yaşayış
məntəqələrindən biridir. Odur ki,
bu il kənddə məktəb binasının ye-
nidən qurularaq və yeni xidmət
mərkəzinin tikilərək istifadəyə ve-
rilməsini bu qayğının davamı hesab
edirlər. Həmsöhbətimiz bir qədər
əvvələ qayıdaraq deyir: – Bir vaxtlar
yolların bərbad vəziyyəti xüsusən
qarlı-yağışlı havalarda insanları
yola çıxmağa qorxudurdu. Elektrik
enerjisi və yanacağın olmaması isə
ən böyük dərdlərimizdən idi. Bütün
bunlar kənd adamlarını öz yurd
yerlərindən didərgin salmışdı. Ev-
lərin qapılarına vurulmuş qıfıllar
pas atmışdı. Şükür Allaha, bu gün
hər bir nürgütlünün evində işıq ya-
nır. Kəndin gecələri gündüzündən
seçilmir.
    Kənd camaatı ilə də həmsöhbət
olduq. 83 yaşlı kənd sakini Mə-
həmməd Məmmədov: – Dövləti-
mizin ucqarlarda yaşayan insanlara
qayğısı məni də ürəkdən sevindirir.
Bir neçə ay ərzində xeyli quruculuq
işi görülüb. Belə işlərə bu gün
Naxçıvanın hər yerində rast gəlmək
olar. Ancaq ucqar kəndlərdə tikinti
işləri aparmağın ayrıca çətinlikləri
var. Dağ yolları ilə buraya tikinti
materialları daşımağı göz önünə
gətirmək kifayət edər. Ancaq döv-
lətimiz öz vətəndaşlarının yaxşı
yaşaması üçün bütün çətinlikləri
dəf etmək gücündədir. 
    Xidmət mərkəzində bərbərxana,
gözəllik salonu, ət satışı yeri və
ərzaq mağazası fəaliyyət göstərir.
Mağazada muxtar respublikamızda
istehsal olunan keyfiyyətli ərzaq
və sənaye məhsullarının satışına
daha çox üstünlük verilir. 

Ucqar kəndlər də abadlaşır

    Üç-dörd saatlıq görüşlərdən, dağ kəndlərinin dağ vüqarlı insanları
ilə söhbətlərdən aldığım zəngin təəssüratlarla bu ucqar yurd yerlə-
rindən ayrılıram. Bir neçə il əvvəlləri xatırlayır, düşünürəm: Bu
illərdə dəyişən və dəyişməyən nədir? Sualın cavabı genişdir: Kənd -
lərimizin siması dəyişib, bu yaşayış məntəqələri müasirlik donuna
bürünüb, insanların rifah halı yaxşılaşdırılıb, təfəkkür tərzi yenilənib,
qurub-yaratmaq arzuları güclənib. Dəyişməyən isə uzun illər
müxtəlif problemlər məngənəsində boğulan insanların dövlətçiliyimizə,
müstəqilliyimizə, yurd yerlərimizə böyük və dərin sədaqətidir. 

- Muxtar MƏMMƏDOV

Ələhi, Xurs və Nürgüt kəndlərində bir gündə 8 obyekt istifadəyə verilib

Xurs kəndindən görünüş

Ələhi kəndindən görünüş

Müasirləşən kəndlərimiz

Nürgüt kəndində tam orta məktəb binası
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    Bəs İohann Şiltberqer kimdir? O,
1381-ci ildə Münhen və Freysinq
şəhərləri arasında yerləşən Hollerndə
əsilzadə ailəsində dünyaya gəlmişdi.
1394-cü ildə macar kralı Sigizmun-
dun Osmanlı imperiyası ilə mühari-
bəyə başlaması ərəfəsində onun
ordusuna qoşulmuş, 28 sentyabr
1396-cı ildə Nikopolis müharibəsində
yaralanaraq türklər tərəfindən əsir
alınmışdı. Sonradan isə I Sultan Bə-
yazid onu orduda xəbərçi (carçı)
kimi xidmətə cəlb etmiş və o, bu
vəzifədə 1402-ci ilə qədər fəaliyyət
göstərmişdir. Osmanlı ordusunun
tərkibində Şiltberqer Anadolu və Mi-
sirə səfərlər etmişdir. Ankara müha-
ribəsindən sonra Əmir Teymura xid-
mət etməyə başlayan Şiltberqer Qaf-
qaz və Mərkəzi Asiya ölkələrini Tey-
murun ordusunun tərkibində gəzib
dolaşmışdır. Əmir Teymurun ölü-
mündən sonra Şahruxun, Miranşahın
və Əbubəkrin xidmətində çalışmışdır.
Bir çox əraziləri dolaşdıqdan sonra
1427-ci ildə İstanbula getmiş, bir
müddət sonra isə yenidən vətəninə –
Bavariyaya geri qayıtmışdır. 
    30 illik əsirliyi müddətində İohann
Şiltberqer tabeliyində olduğu şəxs-
lərlə bərabər, Avropa, Asiya və Af-
rikanın bir çox ölkələrini – Maca-
rıstan, Bolqarıstan, Valaxiya, Mol-
dova, Ukrayna, Misir, Fələstin, İor-
daniya, İran, Xorasan, Azərbaycan,
Gürcüstan, Dağıstan, Çərkəz, Krım
və Mərkəzi Asiyanı gəzib dolaşmış-
dır. Şiltberqerin “Səyahətnamə”si o
dövrdə bu ölkələrin siyasi həyatı
ilə bağlı ciddi məlumatları əks et-
dirməsə də, əsər tarixi-coğrafiyaya
aid məsələlərin öyrənilməsi üçün
əhəmiyyətlidir. Qeyd edək ki, ba-
variyalı hərbçi İohann Şiltberqer
Azərbaycanın Təbriz, Maku, Marağa,
Naxçıvan, Əlincəqala, Astara, Şirvan
(Lahıc, Şamaxı və Şabran), Şəki və
Dərbənd şəhərlərində də olmuşdur. 
    “Səyahət kitabı”nın “İpək yığılan
ölkələr, Persiya və digər krallıqlar”
adlanan 33-cü bölməsində alman
müəllifi Azərbaycandakı feodal-
lıqlar və şəhərlər haqqında məlumat
verir. Təbriz, Sultaniyyə və Rey
haqqında məlumat verdikdən sonra
Şiltberqer yazır: “Daha bir şəhər
Nuhun gəmisinin dayandığı dağ-
ların əhatəsində yerləşən Naxçı-
vandır. Bu şəhərin ətrafındakı tor-
paqlar məhsuldardır”.
    Qeyd edək ki, mənbənin həm
Kaliforniya  Berkley Universitetinin

kitabxanasından əldə etdiyimiz in-
gilisdilli tam versiyasında, həm də
1984-cü ildə Braunun tərcüməsi əsa-
sında akademik Ziya Bünyadovun
redaktəsi ilə nəşr olunan ixtisarlı
rusdilli versiyasında bu məlumatlar
bir-birini təkrarlayır. Lakin Berkley
Universitetindən əldə etdiyimiz “Ba-
variyalı İohann Şiltberqerin əsirliyi
və səyahətləri (Avropa, Asiya və
Afrika 1396-1427)” adı ilə nəşr
olunmuş səyahət kitabının ingilis
dilində olan tam mətni ilə tanış olar-
kən aydın olur ki, rusdilli tərcümədə
bəzi məsələlər və şəhərlərin adı təh-
rifə uğradılmışdır. 
    Rus dilində olan versiyada mətnin
davamı belədir: “Sonra isə üç şə-
hərin ölkəsi gəlir: Marağa, Hilat
və Karni. Həmçinin dağlar üzərində
yerləşən Maqu adlı şəhər də var.
    ... Burada daha bir zəngin ölkə
var ki, Gilan adlanır. Hansı ki,
orada düyü və pambıq yığılır. Onun
sakinləri dəri başmaqlar toxuyurlar.
Sonra isə böyük bir vadidə yerləşən
şəhər var ki, Rəşt adlanır. Sonra
isə Astrabad, hansı ki o da əlverişli
mövqedə yerləşir. 
    Qala divarları qırmızı olan An-
tioxiya adlı şəhər də var”.
    Naxçıvan bölgəsinin şəhərlərin-
dən danışan müəllifin qəflətən Xə-
zərin cənub sahillərindəki şəhərlər
haqqında məlumatlara keçməsi, sonra
isə  yenidən Şərqi Anadoludan cə-
nubda – Aralıq dənizi sahillərində
yerləşən Antioxiya şəhəri haqqında
məlumatları qeyd etməsi bir az
qəribə görünür. Şəhərlərin ərazi ar-
dıcıllığı ilə deyil, qarışıq verilməsi
sual doğurur. Elə bu məqsədlə də
biz Berkley Universitetinin kitab-
xanasından əldə etdiyimiz kitaba üz
tuturuq və mətnin analoji hissəsi ilə
tanış olarkən məsələ aydınlaşır:
“Burda Naxson (Nachson) adlanan
daha bir şəhər var; Nuhun gəmi-
sinin dayandığı dağların yaxınlı-
ğında yerləşir və bu ölkənin münbit
əraziləri var. Burda üç şəhər də
var, biri Marağa (Maragara), digəri
Hilat (Gelat) və üçüncüsü Kırna
(Kirna) adlanır. Hər üçünün tor-
paqları məhsuldardır. Burada həm-
çinin dağlar üzərində yerləşmiş

Maku (Meya) adlı bir şəhər də var. 
    .... Burada pambıq və düyü ye-
tişdirilən və əhalisi dəri ayaqqabılar
toxuyan Gilan adlı bölgə də var.
İpək örtüklərin (ləçək) toxunduğu
böyük bir şəhər də var ki, Ress ad-
lanır. Həmçinin Strauba adlanan
bir şəhər də var. 
    Digər bir şəhər isə qala divarları
qırmızı rəngdə olan Antioxiyadır”.
    Bu nəşrin də izahlar bölməsi No-
vorossiya Universitetinin professoru
Braunun şərhlərinə əsaslandığı üçün
Kırna – Gərni kimi, Ress-Rəşt kimi,
Strauba (Strawba) – Astrabad kimi
təqdim olunmuşdur. Mətni diqqətlə
araşdırdığımız zaman isə aydın olur
ki, Şiltberqer ayrı-ayrı ölkələrin şə-
hərlərindən qarışıq olaraq deyil,
Naxçıvan və ətrafındakı ərazilərdən
bəhs edir. Məlumdur ki, Naxçıvan
ərazisində “Kırna” adlı toponim bu
günə qədər qalmaqdadır, Kırna əra-
zisində nekropol mövcuddur, şəhər
mədəniyyətinə aid maddi-mədəniy-
yət nümunələri tapılmışdır. Nəzərə
almaq lazımdır ki, alman müəllif
ondan qala kimi deyil, şəhər kimi
bəhs etmişdir. Elə bu səbəbdən də,
tərcüməçilər və sonrakı tədqiqatçılar
tərəfindən orijinal mətndə “Kırna”
kimi yazılmış sözün “Gərni” for-
masına salınaraq İrəvan yaxınlığın-
dakı qala ilə eyniləşdirilməsi doğru
deyildir. Digər tərəfdən aydın olur
ki, bəhs olunan dövrdə Kırna ilə
yanaşı, Marağa və Hilat da Naxçıvan
ölkəsinin tərkibində hesab edilmişdir. 
    Həmçinin haqqında danışılan Gi-
lan şəhərinin Xəzər dənizinin sahi-
lində yerləşən Gilanla, Ressin isə
Rəştlə eyniləşdirilməsi doğru de-
yildir. İohann Şiltberqer Naxçıvan
ərazisində qalıqları indi də qalmaqda
olan Kirandan (Gilan) və orta əsr
mənbələrində “ər-Rass” kimi bəhs
olunan Araz çayının sahilində yer-
ləşən “Ress” adlı şəhərdən bəhs
edir. “Strauba” (Strawba) adlanan
şəhər isə indiki İran ərazisində yer-
ləşən Astrabad yox, Naxçıvan şə-
hərindən 12 kilometr cənub-şərqdə
yerləşən Astabad orta əsr şəhəridir.
Qeyd edək ki, xarabalıqları Babək
qəsəbəsinin yaxınlığında qalan bu
şəhər orta əsrlərdə hürufiliyin əsas
mərkəzlərindən biri, Fəzlullah Nəimi
Astabadinin doğulduğu yer olmuşdur.
1967-1971-ci illərdə Araz su qovu-
şağının tikintisi ilə əlaqədar şəhərin
xarabalıqları su altında qalmışdır. 
    İohann Şiltberqerin “Səyahət ki-
tabı”nda Naxçıvan ərazisi ilə bağlı
adıçəkilən daha bir yaşayış məskəni
Əlincədir. Əlincədən “Aluitze” kimi
bəhs edən alman müəllif buranı,
sadəcə, müdafiə qalası kimi deyil,
şəhər kimi təsvir edir və Əmir
Teymurun onu yalnız 16 il mühasi-
rədə saxladıqdan sonra ələ keçirə
bildiyini yazır. 

Naxçıvan ərazisinin Nuh Peyğəmbərlə bağlı 
olduğunu təsdiqləyən daha bir mənbə

    Dünən Naxçıvan Dövlət Universitetində akademik, Dövlət mükafatı
laureatı, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm və texnika xadimi
Azad Mirzəcanzadənin anadan olmasının 85 illiyi ilə əlaqədar “Azad
Mirzəcanzadə zirvəsi” mövzusunda konfrans keçirilib. 

AMEA Naxçıvan Bölməsi
ilə birgə keçirilən elmi kon-
fransı giriş sözü ilə universitetin
rektoru, professor Saleh Mə-
hərrəmov açaraq tanınmış ali-
min həyatı haqqında məlumat
verib. 

AMEA Naxçıvan Bölmə-
sinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev çıxış edərək qeyd edib ki,
Azərbaycan elminin inkişafında mühüm xidmətləri olmuş Azad Mirzə-
canzadə ölkəmizdə tətbiqi mexanika və neft-mədən işləri sahəsində
qiymətli araşdırmaları ilə böyük şöhrət qazanıb. Neftin çıxarılmasında
texnoloji proseslərin mexanikası, riyazi fizika metodlarının neft sahəsində
tətbiqi ilə bağlı problemlər fundamental elmi-nəzəri məsələlər səviyyəsində
onun elmi araşdırmalarının əsas mövzusu olub.
    Konfransda Azad Mirzəcanzadənin elmi fəaliyyətinin müxtəlif isti-
qamətlərindən bəhs edən məruzələr dinlənilib, alimin həyat və yaradıcılığına
həsr olunmuş slayd nümayiş etdirilib. 

Mina QASIMOVA

Azad Mirzəcanzadə zirvəsi

    Dünən muxtar respublika
ümumtəhsil məktəblərində təhsil
alan məhdud fiziki imkanlı şagird-
lərlə aparılan işlər və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş tədbir keçi-
rilmişdir. Muxtar respublikanın
ümumtəhsil məktəblərində çalışan
psixoloqların iştirakı ilə keçirilən
tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının təhsil naziri Piri Na-
ğıyev açaraq keçirilən tədbirin məqsəd
və mahiyyətindən danışmışdır. 

    Bildirilmişdir ki, muxtar
respublikamızda ümum-
təhsil məktəblərinin praktik
psixoloqlarla təmin olun-
ması daim diqqətdə sax-
lanılmış, əksər ümumtəhsil
məktəbləri alitəhsilli psi-
xoloqlarla təmin edilmişdir.
Belə ixtisaslı kadrlar ol-
mayan təhsil müəssisələrində isə
uzun illərin təcrübəsinə malik olan
müəllimlərimiz Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunda təşkil edilmiş praktik
psixoloq kurslarından keçərək həmin
vəzifələrə təyin olunmuşlar. 
    Muxtar respublika ümumtəhsil
məktəblərində təhsil alan sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqlarla aparılan
işin səmərəliliyinin artırılması üçün
praktik psixoloqlar bilməlidirlər ki,
hər bir fərdin çatışmazlıqları özü-
nəməxsus olsa da, problemin, ehti-
yacların müəyyənləşdirilməsi, təd-
risdə daha uyğun planlaşdırma apa-
rılması məqsədilə onların sinif şa-
girdləri ilə ortaq xüsusiyyətləri öy-
rənilməlidir. Eyni zamanda müəllim
və valideynin müraciəti əsasında
sağlamlıq imkanları məhdud şa-
girdlər üzərində psixoloji müşahidə
aparan psixoloq şagirdlərin həyat
şəraiti, tərbiyəsi, təlimi ilə əlaqədar
onlarda əmələ gələ biləcək psixoloji
gərginlik – həddən artıq yüklənmə,
orqanizmdə, xüsusən də səhhətində
baş verən dəyişiklik və bütün bun-
ların psixoloji təsiri barədə valideyn
və müəllimlərlə məsləhətləşmələr
aparmalıdır. 
    Bu qəbildən olan uşaqların sağ-
lamlığının qayğısına qalmaq üçün
praktik psixoloqlar onların vaxtaşırı
tibbi yoxlamalardan keçmələrini tə-
min etməli və səhhətlərində baş
verən dəyişiklikləri aradan qaldırmaq
məqsədilə səhiyyə orqanları ilə sıx
əlaqə saxlamalıdırlar.
    Piri Nağıyev təhsildə inkluziv
sistem barədə də danışmışdır. Qeyd
edilmişdir ki, inkluziv təhsil prinsipi
məhdud fiziki imkanlı şagirdin mək-
təbə yerləşdirilməsi ilə yanaşı, fərqli
tədbirlərin həyata keçirilməsini də
tələb edir. Bu təhsilin əsas məqsədi
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdi
normal vəziyyətə gətirmək deyil,
onun istedad və bacarığından ən
yaxşı şəkildə istifadəsini təmin et-
məklə cəmiyyət içərisində yaşaya
bilməsini asanlaşdırmaqdır.

    Bununla yanaşı, məktəb psixo-
loqları ümumtəhsil məktəblərində
təhsil alan sağlamlıq imkanları məh-
dud uşaqların meyil və maraqlarını
nəzərə alaraq onların ümumməktəb
tədbirlərində, müəyyən idman ya-
rışlarında iştirakına çalışmalı və
uğur qazanmış şagirdlərin rəğbət-
ləndirilməsini təşkil etməlidirlər. 
    Öz istedad və bacarığını təlim
prosesində göstərə bilən, tədrisdə
uğurlu nəticələr əldə edən məhdud

fiziki imkanlı şagirdlərin şəkilləri
məktəbin şərəf lövhəsinə asılmalı,
psixoloqun rəyi əsasında onların va-
lideynlərinə təşəkkür məktubları
göndərilməli və yeri gəldikcə belə
şagirdlər digər şagirdlərə nümunə
göstərilməlidir. 
    Bir sözlə, bu gün muxtar res-
publika ümumtəhsil məktəblərində
çalışan praktik psixoloqlar xüsusi
təhsilə ehtiyacı olan sağlamlıq im-
kanları məhdud şagirdlərlə sağlam
şagirdlərin bir yerdə təhsil alması
kimi izah olunan inkluziv təhsil
prinsipinin həyata keçirilməsində
mühüm rol oynamalıdırlar.       
    Bildirilmişdir ki, sağlamlıq im-
kanları məhdud uşaqların intellektual
səviyyəsinin, istedad və bacarıqla-
rının inkişafı, asudə vaxtlarının sə-
mərəli təşkili məqsədilə onların mək-
təbdənkənar tədris müəssisələrinə
cəlb edilməsi də diqqətdə saxlanılır.
Belə ki, 2013-cü ilin ötən dövrü ər-
zində sağlamlıq imkanları məhdud
olan uşaqlar musiqi, rəsm dərnək-
lərinə, şahmat məktəblərinə, idman
qruplarına cəlb olunmuşlar.
    Vurğulanmışdır ki, bu gün muxtar
respublikada inkluziv təhsilə göstə-
rilən dövlət qayğısı bu kateqoriyadan
olan uşaqların məktəbdə təhsili üçün
geniş imkanlar yaratmışdır. 
    Piri Nağıyev sonda bildirmişdir
ki, Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil mək-
təblərində psixoloji xidmətin təşki-
lini, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların təhsilə cəlbini, onların cə-
miyyətdə fəallığının təmin edilməsini
bundan sonra da diqqətdə saxlayacaq
və bu sahədə verilmiş tapşırıqların
icrasını təmin edəcəkdir. 
    Sonra Naxçıvan şəhər 6 nömrəli
tam orta məktəbin psixoloqu Gülşən
Abdullayevanın, Şərur rayon İbadulla
kənd tam orta məktəbinin psixoloqu
Yeganə  Axundovanın və başqaları-
nın çıxışları olmuşdur.  
     Sonda tədbir iştirakçılarını ma-
raqlandıran suallar cavablandırılmışdır. 

- Sara ƏZİMOVA

Məhdud fiziki imkanlı şagirdlərlə aparılan
işlər və qarşıda duran vəzifələrə 

həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir

    Beləliklə, Naxçıvanın Nuh yurdu olduğunu bir daha təsdiqləyən ən
qədim yazılı mənbələrdən biri kimi təqdim edə biləcəyimiz İohann Şilt-
berqerin “Səyahət kitabı” həm də Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvanın
orta əsrlər dövrü tarixi-coğrafiyası üçün zəngin mənbədir. Qeyd edək
ki, əsər üzərində araşdırmalarımız davam edir. 

- Elnur KƏLBİZADƏ

Naxçıvanın Nuh Peyğəmbərin Dünya tufanından sonra quruya çıxdı-
ğı ilk yer olması ilə bağlı son illər genişlənməkdə olan tədqiqatlar

getdikcə daha əsaslı dəlillər ortaya qoymaqdadır. Bu istiqamətdə tədqiqat
aparan tarixçilər bir çox mənbə və qaynaqlara, səyyah, hərbçi və rəssamla-
rın əsərlərinə, fotoşəkillərə və xalq arasında yayılmış əfsanə və rəvayətlərə
əsaslanırlar. Orta əsrlərdə Naxçıvanın tarixi-coğrafiyası ilə bağlı mənbələri
araşdırarkən Naxçıvan ərazisinin Nuh Peyğəmbərlə bağlılığı haqqında mə-
lumat verən daha bir mənbəyə rast gəlirik. Bu orta əsr mənbəsi XIV əsrin
sonu XV əsrin əvvəllərində yaşamış İohann Şiltberqerin 1394-cü ildən 1427-ci
ilədək Avropa, Asiya və Afrikaya səyahətindən bəhs edən “Reisebuş”u və ya-
xud “Səyahət kitabı”dır. Qeyd edək ki, bu səyahətnaməni 1867-ci ildə Novo-
rossiya (Odessa) Universitetinin professoru, ümumtarix elmləri doktoru
F.K.Braun (1804-1880) “İohann Şiltberqerin səyahətnaməsi” adı altında qə-
dim alman dilindən rus dilinə tərcümə etmişdir. Məhz Braunun tərcüməsin-
dən sonra bu səyahətnamə ingilis və alman dillərində çap olunmuşdur. Azərbaycanda isə səyahətnamə
akademik Ziya Bünyad ovun redaktəsi ilə 1984-cü ildə rus dilində çapdan çıxmışdır. Bu kitab Türkiyədə
isə “Türklər və tatarlar arasında (1394-1427)” adı ilə tanınır. 

Və yaxud almaniyalı hərbçi-səyyahın XIV əsr Naxçıvan

şəhərləri ilə bağlı yazdığı bəzi məlumatlar necə təhrif olunub?

Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi
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mitəsi tərəfindən 30.07.2012-ci il tarixdə Naxçıvan şəhər sakini Abbas -
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Allah rəhmət eləsin
Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikasının baş həkimi Xuraman
Hacızadə və poliklinikanın kollektivi iş yoldaşları Raifə Həsənovaya və

Tahirə Hüseynovaya, əzizləri
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vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
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vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Naxçıvan Dövlət Universitetindən Yunis Rüstəmli Etibar Məmmədova,

anası
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vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
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RÜBABƏ XANIMIN
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    Şübhəsiz, hər bir insana doğulub
böyüdüyü torpağın bütün nemətləri
həmişə əzizdir. Əvvəllər, yəni dükan-
bazarın bu qədər bol olmadığı vaxt-
larda səfərə çıxanda ən azından çan-
tamızın bir gözünə kəndin almasından,
armudundan, cəvizindən, badamından
bir az qoyardılar ki, gedəcəyin yerə
əliboş getməyəsən. Tənbəllikdənmi,
ya nədənsə o vaxtlar evdən çox deyil,
cəmisi bir ovuc götürdüyümüz o çə-
rəzin bizim kəndli uşaqlara necə dadlı
gəldiyini indi də xatırlayıram. O vaxt-
dan illər ötüb və indi düşünürəm ki,
görəsən, adamlara bir süfrə dolusu
naz-nemətdən də şirin gələn o yurd
matahlarının nə gücü varmış ki, Və-
tənimizdən kənarda yaşayan dostla-
rımız onların hərəyə çatan bircə tikə-
sini elə tərifləyə-tərifləyə yeyərdilər
ki, adamın özünün də tamahı düşərdi.
O dövrlər arxada qalıb və bu gün
oturub  fikirləşəndə həmin suala daha
tez cavab tapıram. Görürəm ki, insan
nə qədər dost-tanışlı, nə qədər imkanlı
olub kənar məmləkətlərdə qayğısız
vaxt keçirsə də, onun həyatında mütləq
elə bir gizli qüvvə var ki, bu, gec-tez
onu doğulub pərvazlandığı torpağa
yenidən çəkəcəkdir.
    Zaman sürətlə dəyişir və indi hər
günün bir müasir tələbi meydana çıxır.
Bununla yanaşı, insanların həyat tər-
zində torpağa bağlılıq, yurd nemətlərinə
olan maraq da dərinləşməkdədir. Qlo-
ballaşmanın yaratdığı sürətli informa-
siya axını, insanların müxtəlif mədə-
niyyətlərlə tanışlıq imkanlarının artması,
müxtəlif milli mətbəx nümunələri, bi-
zim torpaqlarda və iqlimdə yetişməyən
əcnəbi bağ-bostan məhsullarının bazar
və dükanlarımızda satılması dədə-baba
nemətlərimizə olan tələbi azaltmamış,
əksinə, onu daha da dərinləşdirmişdir.
Bu gün kimsə deyə bilməz ki, muxtar

respublikadan yola çıxıb kənar ellərə
qonaq gedən naxçıvanlı dəvət olunduğu
yerə hədiyyə kimi əlində hansısa digər
ölkənin istehsalı olan məhsullardan
bir torba doldurub gedir. Mənim həm-
kəndlim yazın o sulu göycəsindən tut-
muş payızın alyanaq almasına qədər
bu torpağın nemətlərindən alıb pay
tutur ki, o, hər yerdə uzun müddət
anıla biləcək bir ləzzətlə qarşılansın.
Birdən olar, bazardan ağlabatan bir
hədiyyə ala bilmədikdə, Duzdağın
bircə parça ağ duzu, Naxçıvanın bir
şüşə “Sirab” suyu və Azərbaycanın
hər yerində çoxdan tanınmış bir dəstə
Naxçıvan lavaşı da sizin etibarlı hə-
diyyəniz ola bilər. Amma sən demə,
bunlar hələ az imiş. Artıq deyirlər ki,
Naxçıvandan Bakıya və ölkəmizin
digər yerlərinə adamların damaq dadını
unutmaması üçün hər gün nə qədər
içməyə və çay dəmləməyə Batabat
suyu daşınır. Ölkəmizin paytaxtındakı
restoranlarda Naxçıvandan gətirilmiş
quzu ətindən kabab təklif olunsa, təəc-
cüblənməyin. İmkan varsa, niyə ol-
masın? Bu yaxınlarda dostlarımdan
biri hər il mart ayı boyunca Moskvaya
Ordubad tərxunu göndərməklə yaxşı
pul qazandığını danışmışdı. İşin sirri
bəlli idi... Ancaq bir həqiqət də var ki,
əgər kiminsə işləri başqa yerdə daha
sərfəlidirsə, onun bu nemətlərin əsl
ləzzətini dadmaq üçün doğma torpağa
daha sıx bağlanması lazımdır. ...Daha
sıx əlaqələr, daha sıx gəliş-gediş. Bir
vaxtlar Bakıya uçmaq üçün güzəştli
biletə belə, pul tapa bilməyən naxçı-
vanlılar indi “biznes klas” demədən
hamıdan daha mobil və səyahətsevər
olublar. Get-gedə imkanları artan, iş-
güc sahibi olan naxçıvanlılardan birini
gündən-günə abadlaşan kəndinə, el-
obasına baş çəkdiyində ata həyətindəki
arxın kənarındakı yarpızları bir-bir ox-

şaya-oxşaya yığıb həzin zümzümə et-
diyini görsəniz, inanın ki, o anda  onun
ürəyindən bir hiss – “hara getsəm,
harda yaşasam da, bu dünyanın ən in-
kişaf etmiş, ən sakit, ən təmiz, ən isti
yeri Naxçıvandır” keçir. Onun ürəyin-
dən keçən bu hisslərin yaranmasına
səbəb olan Naxçıvanı yaradan da, quran
da yurd sevgisidir. İldə bir dəfə torpaq
ətri, su həsrəti, yurd həsrəti ilə Naxçı-
vana gələn, onun müasir görünüşündən
heyrətini gizlədə bilməyənlərdən fərqli
olaraq, qəlbində yurd, Vətən sevgisi

yaşadan insanlar bu diyarı güclü, ye-
nilməz bir məmləkətə çeviriblər.
    Bu gün Naxçıvanda hansı sahəyə
baxsaq, orada geniş islahatların apa-
rıldığının şahidi olarıq. Ötən dövr ər-
zində elə böyük nailiyyətlər əldə edilib
ki, bu uğurların blokada şəraitində qa-
zanılması, doğrudan da, möcüzədir.
Naxçıvanın inkişafdan intibaha qovuş-
ması düzgün idarəetmənin nəticəsi,
Vətən sevgisi, yurd sahibliyinin misilsiz
nümunəsidir. Muxtar respublikanın bu-
günkü yüksəlişi 5 minillik tarix boyu
yaradılan intibahların ən uca zirvəsində
dayanır. Bütün sahələrdə analoqu ol-
mayan uğurlar ona görə qazanılır ki,
burada həm ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin yolu sədaqətlə davam etdirilir,
həm də hər kəs öz işinə məhəbbətlə
yanaşır. Məmurundan fəhləsinə qədər
hamı “öncə Vətən” deyir! Naxçıvanlılar
Vətəni üçün əlindən gələni edib, canını
belə, əsirgəməyib.
    Vətən sevgisi üzərində ucaldılan
müasir Naxçıvan bu gün daha möhtəşəm
və daha əzəmətli görünür. Muxtar res-
publikada genişmiqyaslı tikinti və qu-
ruculuq işlərinin aparılması, yolların
və körpülərin salınması, istehsal müəs-
sisələrinin istifadəyə verilməsi, sənaye
və kənd təsərrüfatının inkişafı, on min-
lərlə iş yerlərinin açılması, məktəblərin,
xəstəxanaların, idman komplekslərinin,
kənd və xidmət mərkəzlərinin inşası,
yaşayış binalarının yenidən qurulması,
elektrik, su və qaz təminatının, insanların
rifahının yaxşılaşdırılması regionda hə-
yata keçirilən tədbirlərin yalnız görünən
tərəfidir. Naxçıvanın işıqlı gələcəyi na-
minə elə möhtəşəm tədbirlər həyata
keçirilir ki, bu gün biz onların mahiy-
yətini tam dərk edə bilmirik.
    Bəli,  Vətən, yurd sevgisinin, torpaq
təəssübünün nəticəsi budur. 

- Əli CABBAROV

Torpağa bağlılıq, yurd sevgisi kimi hisslər hər bir insana xas olan ən yüksək
keyfiyyətlərdən hesab olunur. Dədə-babadan bizim camaat arasında tez-

tez işlədilən “Biz bir dərənin suyunu içirik” kəlməsi də insanların yurd-yuvaya
olan bağlılığından yaranan, yüzillərlə qaynayıb qovuşmuş həmvətənlərin qarşılıqlı
məhəbbətinin su qədər sadə və səmimi dillə ifadəsidir. Səyahətsevərlər yaxşı bilirlər:
doğma Vətəndən uzaqda, bir yol qovşağındakı təsadüfi bir görüşdə insanların bir-
birinə xoş gələn ana dili, yurdunun şirin ləhcəsi qədər digər bir duyğunu düşünmək
çətindir. Amma, əslində, insanın burnunun ucunu göynədən hisslər də bundan
sonra başlayır: istər uzun illər Vətəndən ayrı yaşayan, istərsə də bircə həftəlik
səyahətə çıxan insanlara doğma yurdunun şirinliyini yenidən daddıra biləcək nəsə
təklif etsən, bu, onlara dünyanın ən dəyərli hədiyyəsi olar. Ana torpağın ətrini,
suyunun dadını özündə saxlayan, saf, təmiz yurd nemətləri dostların yaddaşında
bütün hədiyyəlik əşyalardan daha dərin təəssürat yaradacaqdır. 
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    Sual: Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi hansı hallarda ondan
müvəqqəti alına bilər?
    Cavab: Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi müvəqqəti olaraq
iki halda ondan alına bilər. Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 23 oktyabr 2013-cü il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət
vəsiqəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiqi barədə Əsasnamə”yə əsasən, vətəndaş müddətli həqiqi
hərbi xidmətə çağırıldıqda Azərbaycan Respublikasının Sə-
fərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
yerli idarə, şöbə və ya bölməsi, hərbi qulluqçu hazırlayan
xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinə daxil olduqda isə həmin
müəssisənin müdiriyyəti müvafiq olaraq çağırışçıdan (kur-
santdan) şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməyi tələb edir.
Həmin vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmədikdə,
şəxsiy yət vəsiqəsinin olmamasının səbəbləri və ya şəxsiyyət
vəsiqəsinin harada olması haqqında izahat yazır. Müvəqqəti
alınan şəxsiyyət vəsiqəsi hərbi xidmət başa çatanadək saxla-
nılmaq üçün vəsiqə verən orqana göndərilir. Şəxsiyyət vəsi-
qəsini geri alarkən hərbi vəzifəlilər hərbi biletdə onun qey-
diyyatda olması barədə qeydi vəsiqə verən orqanın məsul
əməkdaşına təqdim etməlidirlər. Həmçinin barəsində həbs
və ona alternativ qətimkan tədbirləri seçilmiş, müəyyən
müddətə azadlıqdan məhrumetmə və ya ömürlük azadlıqdan
məhrumetmə növündə cəzaya məhkum olunmuş vətəndaşdan
şəxsiyyət vəsiqəsi təhqiqat, ibtidai istintaq, məhkəmə orqanları
və cəzanı icra edən orqanlar tərəfindən müvəqqəti alınır və
həmin şəxs haqqında iş üzrə icraata və ya şəxsi işə əlavə
edilir. Göstərilən əsaslar aradan qalxdıqda şəxsiyyət vəsiqəsi
dərhal sahibinə qaytarılır.
    Şəxsiyyət vəsiqəsinin girov götürülməsi və vətəndaşdan
alınması yuxarıda qeyd olunan hallar istisna olmaqla qa-
dağandır.
    Vətəndaş öldükdə onun şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaşlıq
vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını aparan orqana təhvil
verilir və həmin orqan vətəndaşın ölümünü qeydə aldıqdan
sonra şəxsiyyət vəsiqəsini vəsiqə verən orqana göndərir.
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