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Gündəlik ictimai-siyasi qəzet
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2022-ci il
21 fevral tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında avtomobil
yollarının tikintisi və istismarı sahəsində əmək nailiyyətləri ilə fərqlənən bir qrup şəxs təltif edilmişdir.
Təltif edilənlər arasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşları
da vardır.

Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
fevralın 21-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə
xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan
ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini
qeyd edib. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında konstruktiv
dialoqun mövcud olduğunu söyləyən dövlətimizin başçısı
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel ilə müntəzəm
dialoq apardığını xatırladıb. Görüşdə, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan arasında kommunikasiyaların bərpası, sərhədlərin delimitasiyası və digər prinsipial məsələlərə dair
ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.
***
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin
dəvəti ilə fevralın 21-də Rusiya Federasiyasına rəsmi
səfərə gəlib.

Y.S.Hacıyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Ehtiyatları Agentliyinin direktoru təyin edilməsi haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Yavər Səməd oğlu Hacıyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin
direktoru təyin edilsin.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri
Vasif TALIBOV
Naxçıvan şəhəri, 19 fevral 2022-ci il
Tarixin bütün dönəmlərində Naxçıvanın
şanı-şöhrəti məmləkət hüdudlarını aşıb, dünyanı dolaşıb – qüdrətli şəxsiyyətləri, alimləri,
sərkərdələri, sənətkarları sayəsində...
Tarixin gərdişi də çox zaman elə bu məkanda gedən proseslərin fonunda dəyişib...
Tarixin ən qüdrətli Azərbaycanının – müasir
Azərbaycanın ilk qığılcımları da məhz bu
torpaqlarda parlayıb...
Nuh Peyğəmbərin binə etdiyi bu ərazilər
minilliklərboyu hərbi yürüşlərin məngənəsində
qalıb, qan-qada, ixtilaf, böhran, soyqırımları
görüb...
Nəhayət ki, bir neçə onillikdir, qurtuluşunu,
rifahını, intibahını yaşayır...
Və ən əsası, Naxçıvan indi yalnız möhtəşəm
tarixi ilə deyil, həm də böyük nailiyyətləri,

inkişaf dinamikası ilə öyünür, dünyaya səs
salır...
İndi dünya Naxçıvanı yalnız tarix kitabları
ilə tanımır, bu yurdun keyfiyyətli məhsulları
vasitəsilə Nəqşicahana bələd olur, Azərbaycan
reallıqlarını bir daha əyani şəkildə görür.
Prezidentin düzgün hədəfləri –
Naxçıvanın sədaqətli icrası
Hər bir ölkənin qüdrəti onun iqtisadiyyatı
ilə dəyərləndirilir, iqtisadiyyatın gücü isə
onun ixrac imkanlarına əsasən səciyyələnir.
İqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli kimi
mükəmməl nümunəni dünyaya bəxş edən
respublikamız bu gün dünyanın 120 ölkəsinə

Babayev Talıb Ramiz oğlu
Həsənquliyev Səfər Əli oğlu
Hüseynzadə Rəşadət Hüseyn
oğlu
Mehdiyev Firudin Rza oğlu
Məmmədov Xəzər Nizami
oğlu
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişlər.
dinamikasına görə ölkədə aparıcı bölgə olan
Naxçıvan ixrac potenisalı ilə də regionlar
arasında əsas rola sahibdir.
Bu gün dünyanın 22 ölkəsinə Naxçıvanda
istehsal olunan çoxçeşidli məhsullar göndərilir.
Sifarişlərin, ixrac həcminin artması göstərir
ki, artıq dünya bazarında Naxçıvan məhsulları
etibarlı, keyfiyyətli, nüfuzlu brendlər kimi
qəbul olunur.
Bu nailiyyət, şübhəsiz ki, bölgədə özəl
sektorun güclənməsinə yönələn tədbirlərin
real nəticəsi və təşəbbüslərin uğurla həyata
keçirilməsidir. Ümumiyyətlə, muxtar respublikada sahibkarlığa göstərilən diqqət və qayğının təzahürü olaraq yeni istehsal müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması və mövcud istehsal

rulması və uğurların artırılması əsas hədəf
kimi müəyyənləşdirilib. Bu məqsədlə hazırlanan
“Tədbirlər planı”na nəzər saldıq. Əhatəli,
reallığı əks etdirən, müasir inkişaf çağırışlarına
əsaslanan bu vəzifələr toplusunun icrasında
konkret nəticələrin əldə olunacağı şübhə doğurmur.
Bu il sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin
genişləndirilməsi, xüsusilə yerli xammala və
innovativ layihələrə əsaslanan müəssisələrin
qurulması, emal sənayesi müəssisələrinin yaradılmasının davamlılığı, Şərur Sənaye Məhəlləsində işlərin başa çatdırılması, sahibkarlıq
sahəsində maliyyə-kredit işinin səmərəli mexanizm üzrə tənzimlənməsi, kreditlərdən təyinatı üzrə istifadəsinə diqqətin artırılması,
maliyyə risklərinin araşdırılması, əsassız yoxlamaların qarşısının alınması və digər məsələlər
xüsusi diqqət mərkəzində olacaq.

22 xarici dövlətdə nüfuz qazanan bu keyfiyyət brendi Azərbaycan
iqtisadiyyatına və ixrac potensialına böyük töhfə verir
öz məhsulunu ixrac edir və bu göstərici ilə
regionun şəriksiz lideri mövqeyini qoruyub
saxlayır.
Qlobal böhran şəraitində milli inkişaf tendensiyasının davamlılığının təmini, əlbəttə ki,
qeyri-neft sektorunun yüksəlişi və bu sahəyə
aid məhsulların ixrac həcminin artması ilə əlaqədardır. Prezident cənab İlham Əliyev bölgələrdə ixrac şəbəkəsinin yaranması, təkmilləşməsi,
dünya bazarına çıxa biləcək səviyyədə istehsal
resurslarına və keyfiyyətinə malik olması

hədəfini bu yönümdə prioritet elan edib.
Yəni “Made in Azerbaijan” brendi yalnız
Bakının istehsal potensialı ilə məhdudlaşmamalıdır, regionların imkanlarından geniş
istifadə etməklə, həm də bölgələrin sosialiqtisadi tərəqqisinə nail olunmalıdır. Dövlət
başçısı regionlara səfərlərində daim bu vəzifəni
əsas hədəf kimi göstərir və icrası reallaşan
layihələrin fəaliyyət nəticələri ilə yaxından
maraqlanır.
Azərbaycan bölgələrinin dünya bazarına
çıxa bilmək imkanlarını təşviq edən, onu
şəxsi nəzarəti və himayəsi ilə həyata keçirən
Prezident bu prosesdə Naxçıvan Muxtar Respublikasına xüsusi önəm verir. İqtisadi inkişaf

müəssisələrinin modern şəraitdə qurulması
istiqamətində aparılan uğurlu islahatlar bu
sahənin sürətli inkişafına zəmin yaradıb. Müstəqillik illərində ümumi daxili məhsul istehsalının 69 dəfə, sənaye məhsulunun isə 117
dəfə artdığı muxtar respublikada özəl bölmənin
xüsusi çəkisi davamlı olaraq yüksəlib. Həmçinin indiyədək 1346, ötən il isə 142 yeni istehsal və xidmət sahəsi yaradılıb, 355 müxtəlif
təyinatlı obyekt istifadəyə verilib. Yalnız elə
2021-ci ildə muxtar respublikada sahibkarlara
38 milyon manatdan artıq kredit ayrılıb.
Hazırda Naxçıvanda aqrar sahədə məhsul istehsalının 100 faizə yaxını, sənaye məhsulunun
93 faizi özəl bölmənin payına düşür. Məşğul
əhalinin 85 faizi isə özəl sektorda çalışır.
Muxtar respublikada rəqabətqabiliyyətli, alıcı
zövqünü oxşayan 384 növdə məhsul istehsal
olunur, 350 növdə məhsula olan tələbat isə
tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir.
Dövlət qayğısı – sahibkar məsuliyyəti
Bu il Naxçıvanda “Sənaye ili” elan edilib
və sənaye sahəsində rəqabətqabiliyyətli, ixracyönümlü məhsul istehsalının təşviqi, innovasiyalara əsaslanan yeni müəssisələrin qu-

Naxçıvanda özəl sektora dövlət dəstəyi gücləndirilməklə yanaşı, sahibkarlıq məsuliyyətinin
artırılması da ön planda saxlanılır. Sahibkarlar
üzərlərinə düşən mühüm vəzifələri bilirlər. Ali
Məclisin Sədri cənab Vasif Talıbov bu günlərdə
onlarla görüşündə tövsiyələrini belə qruplaşdırıb:
hər bir sahibkar istehsal prosesində müasir texnologiyaların tətbiqinə, rentabelliyin və keyfiyyətin artırılmasına çalışmalı, vergilər vaxtında
ödənilməli, marketinq araşdırmaları aparılmalı,
istehsal və xidmət müəssisələrində təhlükəsiz
və sağlam əmək şəraiti yaradılmalı.
Həmçinin sahibkarlığın inkişafında kadr
hazırlığı da əsas məsələ kimi qəbul olunur,
təhsil və istehsal müəssisələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, tələbata uyğun peşə
kurslarının açılması, işçilərin təcrübə və bacarıqlarının artırılması xüsusi diqqət ayrılan
sahələrdir. Bir sözlə, sahibkar dövlət qayğısından bəhrələnərək iqtisadi inkişafa öz töhfəsini verməli, yeni iş yerləri açılmalı və yerli
istehsalın həcmi artırılmalıdır.
22 ölkəyə ixrac – uğurlu göstəricidir, amma
nəzərə alaq ki, bu, hələ başlanğıcdır. Elə
Naxçıvanda da əsas hədəf daha çox ölkəyə
Ardı 2-ci səhifədə
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olur, onların potensial alıcılarına çevrilir.
21 modeldə 6000-dən çox avtomobil
Naxçıvanın müasir dövrdə istehsal nümunələri arasında ən məşhuru, sözsüz ki, “LİFAN”
markalı avtomobillərdir. Artıq paytaxtda da
mütəmadi rastlaşdığımız, mükəmməl dizaynı
ilə gözoxşayan, keyfiyyətinə görə də sürücülərin razılıq etdiyi maşınlar getdikcə populyarlıq
qazanır.

ixrac, daha çox dövlətlə ticarət əlaqələridir...
Naxçıvan nemətləri beynəlxalq sərgilərdə
rəğbətlə qarşılanır
Naxçıvanın ixrac potensialını öyrənmək,
ümumiyyətlə, bölgədə sahibkarlığın durumu,
istehsal gücü ilə tanış olmaq məqsədilə Biznes
Mərkəzində olduq. 2013-cü ildən fəaliyyətə
başlayan mərkəzi 8 il öncə Prezident cənab
İlham Əliyev də ziyarət edib.
Sahibkarların maarifləndirilməsi, onlar ara-

sında işgüzar əlaqələrin gücləndirilməsi,
beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi, yerli istehsal məhsullarının, həmçinin əl işləri və sənət
əsərlərinin sərgi-satışının təşkili mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətidir. Muxtar respublikada özəl sektorun aparıcı
təmsilçiləri olan Nəqşicahan Holdinq,
Gəmiqaya Holdinq, Cahan Holdinq, “Ləzzət
Qida Sənaye” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti,
Babək “Sirab” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,
“Zümrüd Tekstil” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, “Naxçıvan Duz İstehsalı” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti və digərləri olmaqla,
80 sahibkarlıq subyektinin məhsulları sərgi
salonunun guşələrində öz yerini tutub. Burada
Naxçıvan duzundan konservləşdirilmiş meyvə-tərəvəzə, ailə təsərrüfatı nemətlərindən
kənd təsərrüfatı istehsalına, mineral sulardan

ərzaq məhsullarına, kiçik plastik
kapsul hissələrdən dam örtüyünə,
tikinti materiallarından mebellərə, xüsusi geyim formalarından
kimyəvi məhsullara qədər çox
çeşiddə məhsul nümayiş olunur.
Rəqəmlərlə maraqlananda məlum oldu ki, mərkəzdə 102 müəssisənin 171
növdə 1330 çeşiddə, eləcə də 78 ailə təsərrüfatının 27 növdə 198 məhsulu sərgilənir.
Mərkəzdəki istehsal sahələri xəritəsindən
aydın görmək olar ki, muxtar respublikada
müxtəlif sənaye sahələri, o cümlədən maşınqayırma, kimya, tikinti, energetika, mədənçıxarma, metallurgiya, yüngül, mebel, yeyinti,
emal sənayeləri və kənd təsərrüfatı təyinatlı
1000-dən çox müəssisə təkcə Naxçıvan şəhərini
deyil, muxtar respublikanın bütün bölgələrini
əhatə edir.

Muxtar respublikada qədim el sənəti olan
xalçaçılıq ənənələrinin və milli ornamentlərin
qorunub saxlanması, xalq çeşnilərinin bərpası
məqsədilə həyata keçirilən kompleks tədbirlər
sırasında Naxçıvan Biznes Mərkəzi nəzdində
yaradılan Xalq Yaradıcılığı Emalatxanasının
xalçaçılıq bölməsinin fəaliyyəti mühüm əhəmiyyətə malikdir. Burada ağac üzərində oyma,
dekorativ-tətbiqi sənət sahələri də fəaliyyət
göstərir. Emalatxanada əllə toxunan Naxçıvan
xalçalarının, əl işləri və sənət əsərlərinin sərgi
və satışı da elə Naxçıvan Biznes
Mərkəzi tərəfindən təmin edilir.
Xalq yaradıcılığı sahələrinə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsi
olaraq mərkəzdə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən rəssamların
rəsm əsərləri, yerli sənətkarların dekorativ-tətbiqi sənət, dulusçuluq,

ağac üzərində oyma, mis üzərində
döymə, duzdan hazırlanmış əl işləri
ziyarətçilərin zövqünü oxşayır.
Muxtar respublikada sahibkarlıq
fəaliyyətinin genişləndirilməsi
məqsədilə hüquqi və maarifləndirilmə istiqamətində mərkəzdə mütəxəssislər tərəfindən iş adamlarının
müraciətləri əsasında müxtəlif xidmətlər göstərilir. Sahibkarlıq subyektləri üçün kiçikhəcmli
kənd təsərrüfatı, orta və irihəcmli sənaye sahələrini əhatə edən biznes-planların,
biznes layihələrin işlənilməsi belə
xidmətlərdəndir.
Xarici ölkələrdə bölgə sahibkarlarının istehsal etdikləri məhsulların
sərgilənməsi, xarici iş adamları ilə
qarşılıqlı münasibətlərin yaradılması,
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlən-

dirilməsi sahəsində də işlər qənaətbəxşdir.
Yerli məhsulları təbliğ etmək və həmin məhsulların ixrac imkanlarının artırılmasına nail
olmaq məqsədilə beynəlxalq tədbirlərdə, sərgilərdə iştirak da mütəmadi hal alıb. 2021-ci
ildə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Rusiya, Pakistan, Özbəkistan, Türkiyə, Gürcüstan, Qətər
və digər ölkələrlə 18-i sərgi olmaqla, keçirilən
29 beynəlxalq tədbirdə 70 sahibkarlıq subyektinin 97 nümayəndəsi iştirak edib. Bu sərgilər vasitəsilə xaricilər Naxçıvanda istehsal
edilən yüksəkkeyfiyyətli məhsullarla tanış

Vaxtilə Prezident cənab İlham Əliyevin
rəsmi müşavirədə səsləndirdiyi: “Bizim Naxçıvanda avtomobil zavodumuz var, dövlət
qurumları oradan alsınlar. Yaxşı da maşınlardır. Heç xarici maşından o qədər də fərqlənmir”, – çağırışı “LİFAN” üçün mühüm
dəstək oldu. Dövlət strukturlarının ardınca
artıq vətəndaşların da könüllü şəkildə bu avtomobilləri seçməsi, ümumilikdə, bu layihənin
işlək olduğunu və rentabelliyini göstərir.
Əsası 2006-cı ildə qoyulan, 2010-cu ildə
isə istismara verilən Naxçıvan Avtomobil
Zavodu ilə tanış oluruq. Müəssisənin avadanlıqları Almaniya, İtaliya, Belçika və Tür-

kiyədən gətirilmiş texnikalardır.
Məlumat verilir ki, “LİFAN”ın təməli 2009-cu ilin may ayında Pekində keçirilən Çin-Azərbaycan
biznes-forumu çərçivəsində Naxçıvan Avtomobil Zavodu və Çinin
“Chongqıng Lıfan” Avtomobil
Korporasiyası arasında əməkdaşlıq
sazişi ilə qoyulub.
39 işçinin çalışdığı zavodda avtomobillərin
tamamlanma məkanları deyilən 10 yığım
nöqtəsinə baxırıq. Yeni nəsil texnologiyalar, modern avadanlıqlar
vasitəsilə müasir dizaynlı, təhlükəsiz, ekoloji normalara uyğun
avtomobillər quraşdırılır. İstehsal
prosesinə əsasən görülən iş başa
çatdıqdan sonra isə mühəndis
tərəfindən yoxlanılır və xüsusi
sınaqdan keçirilərək satışa hazır
vəziyyətə gətirilir.
Naxçıvan Avtomobil Zavodu birnövbəli
iş rejimində illik 5000 ədəd avtomobil istehsaletmə gücünə malikdir. 5 ilədək zəmanət
verilən avtomobillər muxtar respublikada və
Bakı şəhərində güzəştli kredit şərtləri ilə alıcılara təqdim olunur. Dövlət tərəfindən müharibə veteranlarına və bu qəbildən olan digər
kateqoriyalı insanlara da həmin avtomobillərdən hədiyyə edilir. Eyni zamanda avtomobillər ehtiyat hissələri ilə də təmin olunur.
Satışdan sonrakı texniki servis xidməti də

Həvayət Qurbanovanın 85 illik
yubileyi qeyd edilib

Naxçıvanda Sosialist Əməyi Qəhrəmanı,
Prezident təqaüdçüsü Həvayət Qurbanovanın
85 illik yubileyi qeyd edilib.
Yubiley tədbirində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri

üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Aytən
Məmmədova və Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Təhminə Mustafayeva Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Həvayət
Qurbanovanın həyat və fəaliyyətindən bəhs
edib, 85 illik yubileyi münasibətilə yubilyarı
təbrik ediblər.
Çıxış edənlər bildiriblər ki, əmək fəaliyyətinə 1955-ci ildən başlayan Həvayət Qurbanova kənd təsərrüfatı sahəsində müxtəlif
vəzifələrdə çalışıb. 1965-ci ildə pambıqçılıq

sahəsində yüksək əmək göstəricilərinə nail
olub, 29 yaşında Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
fəxri adına layiq görülüb. Həvayət Qurbanova,
həmçinin SSRİ Ali Sovetinə iki çağırış deputat
seçilib. Qeyd olunub ki, yubilyarın əmək
yollarında yüksəlişi və zəhmətinə verilən
qiymət ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizə
rəhbərlik etdiyi dövrlərə təsadüf edir. Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin
bütün dövrlərində zəhmətkeş insanlara, o
cümlədən də qadınlara böyük qayğı və diqqət

Bakıda və Naxçıvanda ən yüksək səviyyədə
göstərilir.
Ümumiyyətlə, zavodda bu günə qədər 21
modeldə 6000-dən çox avtomobil istehsal
olunub.
Naxçıvanda elektromobil istehsal olunacaq
İlkin mərhələdə qazanılan uğurlar yeni təşəbbüslərin reallaşmasına da imkan yaradıb.
Belə ki, 2019-cu ildə Çinin “FAW İndustrial

Group” avtomobil istehsalçısı ilə bağlanmış
müqaviləyə əsasən Naxçıvan Avtomobil Zavodunda “FAW T-33” krossover, “FAW T-80”
yük avtomobilləri istehsal olunub.
Hazırda muxtar respublikada fəaliyyət göstərən taksilərin hamısı “NAZ LİFAN” markalı
avtomobillərdir. Onların 10 ildən artıqdır,
taksi olaraq fəaliyyət göstərməsi keyfiyyətin
əyani sübutudur.
Dünyanın nəhəng avtomobil müəssisələrinin
müxtəliftəyinatlı və modellərdəki nümunələrinin muxtar respublikada istehsal olunması,
Naxçıvanda maşınqayırma sənayesinin güclənməsinə, eləcə də iqtisadiyyatın inkişafına
öz töhfəsini verir. Zavodun qarşısında yeni
hədəflər də var. Avtomobil sektorunda olan
inkişafla ayaqlaşmaq məqsədilə günümüzdə
tələbatı artmaqda olan elektrikli avtomobillərin
istehsalına başlanılacaq. Yüksəkkeyfiyyətli
elektrikli avtomobillərin istehsalı üçün ilkin
addımlar artıq atılıb, layihə üzərində iş gedir.
Naxçıvan Avtomobil Zavodu elektrikli
motosikletlərin istehsalına da start verir. Onlar

alıcılara həm yük, həm də fərdi istifadə üçün
iki modeldə təklif ediləcək və tam şarj ilə
maksimum sürəti 60 kilometr/saat olmaqla,
80 kilometr məsafə qət edə biləcək. Azərbaycanda xidmət sahəsinin davamlı olaraq
genişlənməsi və kuryer fəaliyyətinin miqyasının artması bu motosikletlərə daxili bazarda
böyük tələbatın olacağına əsas verir. Qiymətlərinin də münasib olacağı bu kiçik mobil
hərəkət vasitələrinin böyük populyarlıq qazanacağını indidən əminliklə deyə bilərik.
Hər bir təşəbbüsün önündə düzgün hədəf,
ardında isə gərgin zəhmət dayananda o, şübhəsiz,
uğurla nəticələnəcək – Avtomobil Zavodunda
və bütövlükdə, Naxçıvanda olduğu kimi...
Azərbaycan istehsalı olacaq, Naxçıvanın
şanlı adını daşıyacaq elektromobilin ilk sürücüsü kimi Prezident cənab İlham Əliyevin
Zəngəzur dəhlizindən Müzəffər Komandan
kimi keçəcəyi günə isə çox az qalıb...
İxtiyar HÜSEYNLİ
“Azərbaycan” qəzeti, 19 fevral 2022-ci il
Bakı-Naxçıvan-Bakı

göstərib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 oktyabr tarixli Sərəncamı
ilə Həvayət Qurbanovaya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilib.
Yubilyar Həvayət Qurbanova və ailə
üzvləri göstərilən qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Sonda Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Həvayət
Qurbanovaya qiymətli hədiyyələr təqdim
olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin mətbuat xidməti
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“Microsoft” korporasiyası tərəfindən keçirilən
vebinarlar davam edir

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rabitə və Yeni Texnologiyalar
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Microsoft” korporasiyasının Azərbaycan
nümayəndəliyi tərəfindən Naxçıvan
Dövlət Texniki Kollecində tələbələrə
“Robotic Process Automation – teztez təkrar olunan işlərin tam və ya
qismən avtomatlaşdırılması”, “Hibrid həllərin tətbiqi”, “Süni intellektin
sənayedə tətbiqi” mövzularında vebinar keçirilib.
Əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Rəhman
Məmmədov giriş sözü ilə çıxış
edərək tədbirin mahiyyəti haqqında
ətraflı məlumat verib. Rabitə və
yeni texnologiyalar naziri Vüsal
Sevdimaliyev rabitə və yeni texnologiyalar sahəsinə göstərilən
dövlət qayğısından danışaraq bildirib ki, muxtar respublikada sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində yeni texnologiyalar geniş tətbiq olunur, bu sahənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, əhalinin informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarına çıxış imkanlarının
yaxşılaşdırılması, mobil rabitə xidmətinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi diqqətdə saxlanılır.
Vebinarda “Microsoft” korporasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri, Amerika Ticarət Palatasının Rəqəmsal Texnologiyalar
və İnnovasiyalar Komitəsinin sədri,
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının İnnovasiyalar və Rəqəmsal Həllər Komissiyasının üzvü
Qaçay Mirzəyev dünyanın ən qabaqcıl texnologiyalarının tətbiqindən
bəhs edib.

Təlimdə kompüterdə
və digər sistemlərdə teztez təkrar olunan tapşırıqların 60 faizini avtomatlaşdırmaq və bunun zamana qənaət etmək, daha səmərəli işləmək imkanı olması kimi üstünlükləri diqqətə çatdırılıb.
Vurğulanıb ki, “Microsoft” korporasiyasının əksər həllərini hibrid
rejimdə istifadə etmək mümkündür.
Bu zaman cari infrastruktura yatırılmış sərmayələri daha səmərəli
istifadə etməklə müasir bulud həllərinin təqdim etdiyi üstünlüklərdən
də faydalanmaq olar.
Təlimçi süni intellekt haqqında
məlumat verərək diqqətə çatdırıb
ki, hazırda bu sistem dünyanın bir
çox ölkəsində, müxtəlif sahələrdə
və müxtəlif problemlərin həlli üçün
tətbiq olunur. Tibbi diaqnozların
qoyulmasından başlayaraq robotların
idarəsi, trade platformaları, insan
resurslarının idarə olunması, özünü
idarə edən maşınlar və insan təhlükəsizliyi kimi sahələrdə süni intellektin tətbiqinə rast gəlmək olar.
Cüzi və ya insan faktoru olmadan
süni intellekt sistemləri və maşın
öyrənməsi vasitəsilə proseslərin qərar qəbul edilməsinin avtomatlaşdırılması bir çox sahələrdə tətbiq
olunur.
Bildirilib ki, süni intellekt dayanmadan inkişaf edən sahələrdəndir və növbəti onillikdə bu
texnologiya dünyanı, iqtisadiyyatı,
bir sözlə, bütün xidmətləri və peşələri dəyişə bilər. Bu yeniliyin
gətirdiyi mənfi və müsbət tərəfləri
araşdırmaq, asanlaşdırmaq və idarə
etmək isə hazırda cəmiyyətin ən
vacib mövzularından biri olaraq
qalır.
Təlimin sonunda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rabitə və Yeni Texnologiyalar
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Fevralın 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yaranmasının 10-cu ildönümünə
həsr olunmuş tədbirdə əvvəlcə xidmətin və qurumun aparatının, eləcə
də yerli idarə və şöbələrinin hərbi qulluqçuları ulu öndər Heydər
Əliyevin Naxçıvan şəhərinin mərkəzində ucaldılan abidəsi qarşısına
gül dəstələri qoyaraq ümummilli liderə ehtiramlarını bildirib, sonra
dahi öndərin xatirəsini yaşadan muzey ilə yaxından tanış olublar.

lət Xidməti yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək hərbi vəzifəlilərin
toplanışa cəlb edilməsi üçün qarşısına qoyulmuş vəzifələri uğurla həyata keçirdi. Dövlətimizin hərtərəfli
diqqət və qayğısını öz üzərində
daim hiss edən Səfərbərlik və Hərbi

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
yaranmasının 10-cu ildönümü qeyd olunub
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində keçirilən tədbirdə şəhidlərimizin əziz
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilib.
Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin rəisi Mirzə Cəlilov açaraq bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin 2012-ci il 13 fevral
tarixli Fərmanı ilə Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti yaradılmış, 20 fevral
2012-ci il tarixdə isə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun müvafiq
Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti fəaliyyətə başlamışdır. Xidmət
bu gün yaranmasının 10-cu ildönümünü qeyd edir. Vurğulanıb ki,
əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin davam
etdirdiyi ordu quruculuğu siyasəti
uğurla həyata keçirilir. Ölkəmizdə
ordu quruculuğu islahatlarının tərkib hissəsi olan Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti fəaliyyətinin icrasına başladığı
gündən etibarən istər idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi, istər
qanunvericilik, istərsə də çağırış və
səfərbərlik resurslarını tənzimləyən
mükəmməl mexanizmin yaradılması
istiqamətində zəruri tədbirlər görüb.
Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın

ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasında da Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin
yaradılması ölkə rəhbərliyinin Naxçıvan Muxtar
Respublikasına göstərdiyi
diqqətin nümunəsidir.
Ötən dövr ərzində xidmət qarşısına
qoyulan vəzifələrin öhdəsindən
uğurla gəlib. Qurum tərəfindən
gənclərin hərbi xidmətə hazırlanması, səfərbərlik işinin qurulması,
çağırışçıların ordu sıralarına çağırılması, təntənəli yolasalma mərasimləri, hərbi təhsilə marağın artırılması istiqamətində güclü təbliğat
və maarifləndirmə işləri aparılır.
Bununla belə, yeniyetmə və gənclərdə Vətənə məhəbbət hissinin
yüksəldilməsi, milli-mənəvi dəyərlərin aşılanması, onların Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə hazırlıq
ruhunda tərbiyə edilməsi istiqamətində birgə fəaliyyətin həyata keçirilməsi, orta məktəblərdə müxtəlif
tədbirlər təşkil edərək gənclərdə
hərbi sahəyə diqqətin artırılması,
hərbi-vətənpərvərlik təbliğatı sahəsində də böyük işlər görülür.
Qeyd edilib ki, bu gün Silahlı
Qüvvələrlə cəmiyyət arasında münasibətlərin tənzimlənməsində, ordu
bölmələri üçün müxtəlif ixtisaslar
üzrə çağırışçıların hazırlanmasında
xidmətin mühüm rolu var. Xidmətin
əsas vəzifələrindən biri də müəyyənləşdirilmiş vaxtda və qaydada
hərbi vəzifəlilərin təlimlərə cəlb
olunmasını təmin etməkdir. Dinc
və müharibə dövründə Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Döv-

Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti bundan sonra
da Müzəffər Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyevin və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun dövlətçiliyimizə bağlılıq prinsiplərinə
sadiq qalaraq bu istiqamətdə bundan
sonrakı fəaliyyətini daha da uğurla
həyata keçirəcəkdir.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan
Respublikası Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi, general-polkovnik
Arzu Rəhimovun imzaladığı əmrə
əsasən 22 hərbi qulluqçu, 8 mülki
işçi “Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin 10 illiyi
(2012-2022)” Azərbaycan Respublikası yubiley medalı ilə təltif olunub,
o cümlədən 9 hərbi qulluqçu,
4 mülki işçi Fəxri fərmana layiq
görülüb, 3 hərbi qulluqçuya, 4 mülki
işçiyə təşəkkür elan edilib. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin rəisi Mirzə Cəlilovun
əmrinə əsasən isə 7 əməkdaş Fəxri
fərmana layiq görülüb, 37 mülki
işçiyə pul mükafatları təqdim edilib,
7 əməkdaşa təşəkkür elan edilib,
bir qrup hərbi qulluqçuya növbəti
hərbi rütbələr verilib.
- Məcid RƏŞADƏTOĞLU

Naxçıvanda müasir yol infrastrukturu yaradılıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
2008-ci il 20 fevral tarixli Sərəncamı
ilə hər il fevralın 22-si ölkəmizdə
avtomobil yol işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur.
“Yol mədəniyyət, iqtisadiyyat,
bir sözlə, həyat deməkdir”, – deyən
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
ölkəmizə rəhbərliyi dövründə avtomobil yollarının bərpası və yenidən qurulması, yeni yol şəbəkələrinin çəkilməsi istiqamətində ardıcıl
tədbirlər görülmüşdür. Dahi rəhbərin
əsasını qoyduğu sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasını uğurla davam
etdirən ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev də bu sahənin inkişafını
prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirmişdir. Son illər ölkəmizdə
müasir avtomobil yolları çəkilmiş,
dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlara, qəbul edilən Dövlət proqramlarına uyğun olaraq yol-nəqliyyat infrastrukturunun yeniləşməsi
və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində kompleks
tədbirlər görülmüşdür.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri zamanı yol tikintisinə xüsusi diqqət yetirilir. Son illər muxtar
respublikada müasir standartlara
uyğun avtomobil yolları salınmış,
mövcud yol-nəqliyyat kompleksi
təkmilləşdirilmiş, yeni körpülər ti-

Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev Naxçıvana səfəri çərçivəsində 50 kilometrlik Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun
açılışında iştirak etmişdir. Qeyd
edək ki, Culfa-Ordubad magistral
yolunun inşası Prezident cənab İlham
Əliyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Culfa-Ordubad makilmişdir. Muxtar respublikada müa- gistral avtomobil yolunun tikintisi
sir avadanlıqlarla təmin olunmuş ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
yeni asfalt-beton zavodları, qumçınqıl karxanaları və bitum anbarları
istifadəyə verilmiş, yol təsərrüfatının
yenidən qurulmasında əsas amil
olan keyfiyyətli asfalt istehsalına
nail olunmuşdur. Son illər Naxçıvan
Muxtar Respublikası Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyi və onun
tabeliyində olan Yol İstismar idarələrinin maddi-texniki bazası da
xeyli möhkəmləndirilmiş, istehsal
edilən asfaltın vaxtında yerlərə çatdırılması və asfalt-beton örtüyünün və “Culfa-Ordubad avtomobil yokeyfiyyətlə salınmasında mühüm lunun yenidən qurulması ilə bağlı
rol oynayan müasir mexanizmlərlə tədbirlər haqqında” sərəncamlarına
təmin olunmuşdur. Bu sahədə həyata əsasən inşa olunmuşdur. Ölkə başçısı
keçirilən tədbirlər muxtar respub- Naxçıvanda yol tikintisi sahəsində
likada yol tikintisinin səmərəli təş- həyata keçirilən tədbirləri yüksək
kilinə şərait yaratmış, müasir mü- qiymətləndirərək demişdir: “Bütün
həndis-texniki tələblərə cavab verən şəhərlər artıq magistral yollarla
avtomobil yolları inşa olunmuşdur. bir-birinə bağlanıbdır və NaxçıSon illər muxtar respublikanın vanda olan hər bir insan bunu
qonşu ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin görür. Yollar çox keyfiyyətlə tikilir,
daha da genişləndirilməsində, bey- mən bu yolların açılışlarında iştirak
nəlxalq yük və sərnişin daşımala- etmişəm, bəzi yollar çoxdan istisrında əhəmiyyətli rol oynayan ma- mara verilib, amma buna baxmagistral yollar yenidən qurulmuşdur. yaraq, keyfiyyət də yerindədir”.
Magistral yollarla yanaşı, rayon
Belə ki, 87 kilometr uzunluğunda
Naxçıvan-Sədərək, 34 kilometrlik mərkəzlərini ucqar dağ və sərhəd
Naxçıvan-Culfa və 88,8 kilometrlik kəndləri ilə birləşdirən yerli əhəNaxçıvan-Şahbuz-Batabat magistral miyyətli avtomobil yolları da diqavtomobil yolları yenidən qurularaq qətdə saxlanılmış, son 5 ildə 332
kilometr uzunluğunda avtomobil
istifadəyə verilmişdir.
Ötən il mayın 10-da Azərbaycan yolları yenidən qurulmuşdur. Yol-

ların müasir tələblərə uyğun yenidən
qurulması sərnişin və yükdaşımaların keyfiyyətcə yaxşılaşmasına
imkan yaratmaqla yanaşı, iqtisadiyyatın inkişafını təmin edir, muxtar
respublikanın turizm potensialından
səmərəli istifadəni sürətləndirir.
Muxtar respublikada qış аylаrındа yоllаrın qаr və buzdаn təmizlənməsi üçün istifаdə оlunаn
tехnikаlаrın sаz vəziyyətə gətiril-

medalı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq
sərəncamları ilə 17-si “Rəşadətli
əməyə görə” nişanı, 25-i Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Fəxri fərmanları, 4-ü “Azərbaycan avtomobil yolları – 100 il
(1918-2018)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı və 87-si
isə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Avtomobil Yolları Dövlət Agentli-

məsi, еhtiyаt hissələri ilə təminаt
magistral və ucqаr kəndlərə hərəkətin fаsiləsizliyini təmin еtmişdir.
Həyata keçirilən kompleks tədbirlər
öz bəhrəsini vermiş, muxtar respublikada mövcud olan 269 kilometrlik dövlət və 892 kilometrlik
yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında qarlı-çovğunlu günlərdə belə,
hərəkətin intensivliyi tam təmin
edilmişdir.
Ötən dövrlərdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayan, yol-nəqliyyat infrastrukturunun müasirləşdirilməsində yaxından iştirak edən muxtar respublikanın avtomobil yol işçilərinin əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmiş, onlardan 11-i
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə “Tərəqqi”

yinin Fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov demişdir: “Yol tikintisi
Azərbaycan dövlətinin iqtisadi qüdrətinin və vətəndaşlarına göstərdiyi
qayğının təzahürüdür”. Bu sahədə
reallaşdırılan layihələrin əsas hədəfi
muxtar respublikanın sosial-iqtisadi
inkişafını təmin etməkdir. Bütün
bu işlərdə isə avtomobil yol işçilərinin üzərinə mühüm vəzifələr düşür.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin
kollektivi mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edərək bundan sonra
da muxtar respublikanın yol-nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına
öz töhfələrini verəcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
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Xalq təsəvvüründə Böyük çillə, Kiçik çillə, Boz ay adı ilə üç dövrə
bölünən qış qədim təsəvvürlərdə təbiətin ölməsi kimi də xarakterizə
olunur. Novruza doğru istiqamət alan Boz ay dönəmində “ölən təbiət”
yenidən dirilir. İlin sonuncu çərşənbələrinin cəmləşdiyi Boz ay xalq
arasında “ağlar-gülər ay” da adlanır. Dünyanın yaranmasında iştirak
edən su, torpaq, yel, od mifizmi xalq təfəkküründə dərin iz salaraq
ilaxır çərşənbələrin də xüsusiləşməsini şərtləndirir.
Xalq təqvimi

Su çərşənbəsində Azərbaycanın müxtəlif regionlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazilərində su ilə bağlı bir çox ayinlər
icra olunur. Naxçıvanın bəzi regionlarında Su çərşənbəsində bəzi
ayinlərin icrasını mütləq sayırlar ki,
bunların icrası bir çox mifoloji inam-

Yaradıcı başlanğıc su – Su çərşənbəsi
Ömrünüz su kimi uzun, növrağınız su kimi axarlı olsun
Novruz mərasiminin öncəsi
çərşənbələr, onlarla bağlı ritual
və mərasimlərdən ibarətdir.
Çərşənbələrin Novruz bayramının özəlliklərini daşıyaraq
bəzi təsəvvürlərlə bağlı olduğu
məlumdur. İlaxır çərşənbələrlə
əlaqəli fikirlər müxtəlif mifoloji
düşüncələrdən qaynaqlanır. İlaxır çərşənbələrlə bağlı görüşlər
Su, Torpaq, Yel və Od mifizmi ilə
əlaqədardır.
Su dünyanın ilkin yaradılış stixiyasıdır. Su həm də dünya mifoloji
düşüncəsində yaradıcı başlanğıcdır.
Elə mifoloji düşüncələrə əsaslanaraq
demək olar ki, su möcüzəsi dünyanın
yaranmasında yaradanın həmkarı
kimi iştirak edir. Yunan mifologiyasına görə, su – ölü və diri su
funksiyasını daşıyır. Bəzi təsəvvürlərdə su torpağı “yetirməyə” məcbur
edən canlıdır. İlkin su qadını simvolizə edən Yerlə qarşılaşdırılır və
ya eyniləşdirilir. Su struktursuzdur,
hara gəldi axır, göydən yağır, yerdən
çıxır, beləliklə də, geniş məkanı
tutur. Buna görə də əski düşüncə
onu ilkin yaradılış çağı, xaosun bir
stixiyası kimi təsəvvür etmişdir.
Azərbaycan folklorunda, o cümlədən nağıllarında da su ilə bağlı
inanclara və onları təmsil edən obrazlara tez-tez rast gəlinir. Azərbaycan nağıllarında qeyri-adi qəhrəmanların törənişində su mühüm
yer tutur. Su övlad bəxş edir. Qocalıq
çağlarını keçirən insanlara suyun
övlad verməsi Azərbaycan nağıllarında öz əksini tapmışdır. Öz kökləri
ilə mifoloji düşüncənin hökm sürdüyü çağlara gedib çıxan belə nağıllar maraqlı süjeti ilə seçilir. Belə
nağılların ekspozisiyasında övladsız
ata-ananın arzusu, qəhrəmanın qeyri-adi, möcüzəli dünyaya gəlməsi
motivi mühüm yer tutur. Bu cəhət
Azərbaycan nağıllarından olan “Kəl
Həsənin nağılı”nda da özünə yer
alıb. Nağılda təsvir olunur ki, uşaq
arzusu ilə yaşayan ər-arvad artıq
qocalıq yaşlarına gəlib çatıblar. Bir
təsadüf onların həyatının axarını
dəyişir. Nisə əri xəstələndiyi üçün
meşəyə odun dalınca gedir. O, meşədə bərk acır. Odur ki, bir neçə
armud dərib yeyir və bundan sonra
bərk yanmağa başlayır. Nisə bulaqdan doyunca su içir. Bundan
sonra gözəl bir quşun da yumurtasını
başına çəkir. Çəkən kimi də şirinliyindən ciyəri alışıb yanır. Bu hadisədən sonra Nisə hamilə olur, qey-

ri-adi keyfiyyətləri ilə seçilən bir
oğlan doğulur. Bu oğlan – Kəl
Həsən adi insanların bacara bilmədiyi ən çətin sınaqlardan çıxır, heç
kimin məğlub edə bilmədiyi Kəşkaş
pəhləvanı öldürərək gözəl Pəri xanımı onun əlindən xilas edir.
Suyun övlad bəxş etməsi, suya
inam “Reyhanın nağılı”nda da aydın
şəkildə özünü qoruyub saxlamışdır.
Hər iki nağıl motivi öz köklərilə
mifoloji inancların hökm sürdüyü
zamanla səsləşir. Hər iki nağılda
ananın tez-tez su içməsi və bunun
nəticəsində övlada sahib olması, öz
arzusuna çatması su inamı ilə sıx
şəkildə bağlılıqdan doğmuşdur. Özünün çoxsaylı araşdırmalarında su
ünsürünün türk mifologiyasında oynadığı rola xüsusi diqqət yetirən
professor M.Seyidov yazır: “Suya
və bitkiyə (ağaca) inam türk xalqlarının əski inamlar aləmi ilə bağlıdır.
Su da, ağac da (dünya ağacı) ilkindir.
İnsan və həyat onlardan yaranmışdır.
Su və dünya ağacı insanlara can,
ruh verir. Bu mifoloji baxış ibtidai
insanın həyat tərzindən, yaşayışından,
dünyanı dərk etməsindən yaranmışdır. Əski insan üçün su və ağac
(bitki) onun həyatı, yaşayışı üçün
əsas idi. Buna görə də onlar bir çox
xalqlarda mifikləşmişdir. Bu səbəbdən də insan suda, bitkidə əbədilik,
ölməzlik axtarmışdır.
Əvvəldə söylədiyimiz kimi, dünyanın yaranmasında ilkin başlanğıc
hesab edilən su ilə bağlı düşüncələr
mövsüm mərasimlərinə də öz təsirini
göstərmişdir. Qışı çillələrə bölən
etnos “Boz ay” adlanan sonuncu
mövsümü də çərşənbələrə ayırır və
bunları ilin sonuncu, axırıncı çərşənbəsi adlandırır. Və bu çərşənbələrin birincisi ilkin yaradılış başlanğıcı olan suyun adı ilə bağlanır.
Elə həmin zamanlardan “Su çərşənbəsi” adlanan ilk ilaxır çərşənbə
xalq arasında Novruzun ilk başlanğıcı hesab edilərək qeyd olunur.
Su çərşənbəsi xalq arasında “sular
Novruzu”, “sular bayramı”, “gözəl
çərşənbə” adları ilə də tanınmaqdadır.

ların əsasını təşkil edir. Xoşagəlməz yuxuların suya danışılması, su ilə qorxunun bədəndən
çıxarılması, pal-paltara, ev-eşiyə
təzə su çilənməsi qədim türklərin suya tapınma inamı ilə
əlaqəlidir. Bunu xalq yaradıcılığı
örnəkləri içərisində yaranmış
arxaik janr nümunələri sübut
edir: “Yuxuda su görmək aydınlıqdır”, “Səfərə çıxan insanın arxasınca su atarlar”, “Lal axan sudan
keçməzlər”; “Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı”, “Su səhəngi suda
sınar”, “Su bir yerdə qalanda iylənər”
və sair kimi nümunələrdə də suyun
əski türk aləmində müqəddəs bilinən
anlayışlar sırasında olduğu sübut
edilir. Ümumən, Azərbaycan, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazilərinin folklor yaddaşında Su
çərşənbəsi ilə əlaqəli inanc və sınama
nümunələri də diqqətçəkəndir:
İlk çərşənbədən başlayaraq qonşuya axşamçağı ələk, maya, kibrit
verilməz. Zərurət olduqda diləyə
gələn qadındırsa, başından örpəyini,
kişidirsə, papağını götürüb, istədiyini
verərlər.
Su çərşənbəsində evə süpürgə
çəkmək yaxşı sayılmaz. Əks halda,
bu, “ev sahibinə” xoş gəlməz.
Su çərşənbəsində övlad həsrətində olan qadının başına su qırxlamaq ayini icra olunur. Bu ayindən
sonra həmin qadının övladı olacağına inam yaranır.
Canında qorxuluğu olan insanın
başına Su çərşənbəsində su qırxlamaq məqbul sayılır.
Su çərşənbəsində qadınların sevərək icra etdikləri ayinlərdən biri
də axar su üzərinə getməkdir. Səhər
tezdən durub axar su üzərinə gedən
insan danışıb-dinmədən, qəlbində
arzu tutaraq həmin sudan içərsə,
arzuları çin olar.
Su çərşənbəsində axar su üzərindən tullanmaq, keçmək də məqbul sayılar.
Bu ayinlər hazırda da ölkəmizdə,
onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan
muxtar respublikamızda ənənəvi şəkildə icra olunmaqdadır.
Su çərşənbəsinin saf qədəmi uğurlu olsun! Elə bu məqamda Dədəmiz
Qorqudun su kimi duru alqışı da
yada düşür: “Qamən axan görglü
suyunuz qurumasın!”
Aytən CƏFƏROVA
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
əməkdaşı, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru

Magistraturaya qəbul imtahanı olub

Dövlət İmtahan Mərkəzi fevralın
20-də ali təhsil müəssisələrinin və
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarına qəbul
imtahanı keçirib.
Magistratura səviyyəsinə qəbul
imtahanı respublikanın 7 şəhər və
rayonunda – Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Naxçıvan, Gəncə, Mingəçevir

və Lənkəranda, ümumilikdə, 71 imtahan binasında aparılıb. İmtahanda
bakalavrların xarici dil üzrə dinləyib-anlama bacarıqları yoxlanılıb.
İmtahan dinləmə mətninin səsləndirilməsi ilə başlanıb. İmtahanda
iştirak etmək üçün 17097 bakalavr
ərizə təqdim edib. Onlardan 15653
nəfəri Azərbaycan, 1444 nəfəri isə
rus bölməsi üzrə imtahan verib.
İmtahanın idarə olunmasına 271
imtahan rəhbəri və ümumi rəhbər,
1590 nəzarətçi-müəllim, 146 buraxılış rejimi əməkdaşı cəlb olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında imtahanlar Naxçıvan şəhər

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:
MEHRİBAN SULTANOVA

5 və 14 nömrəli tam orta məktəblərdə keçirilib. 558 bakalavrın iştirak
etdiyi imtahana 7 rəhbər, 56 nəzarətçi-müəllim cəlb edilib. İmtahan
saat 1100-da başlanıb və 3 saat
davam edib.
İmtahan qaydalarına görə bakalavrlara 50-si məntiqi təfəkkür, 25-i
xarici dil, 25-i isə informatika olmaqla, 100 sual təqdim olunub.
Hər bir cavab 1 balla qiymətləndirilir
və səhv cavablar düzgün cavabların
nəticəsinə təsir göstərmir.
İmtahan nəticələri yaxın günlərdə
elan ediləcək.
- Güntac ŞAHMƏMMƏDLİ

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 14.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18
Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Şəhidin anım mərasimi keçirilib

Vətən müharibəsi şəhidi Məmmədhəsən Sadıqlının dünyaya gəldiyi gün anım tədbiri keçirilib. Mərasimdə iştirak edən Sədərək Rayon
İcra Hakimiyyəti aparatının Vətən
müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri
Vüqar Süleymanov bildirib ki, yaşadığımız hər gün tarixə dönür. Bu
tarixin elə səhifələri var ki, heç
vaxt unudulmur, yaddan çıxmır,
əbədi olaraq xalqın yaddaşına yazılır.
Vurğulanıb ki, Milli Ordumuz
cəmi 44 gün çəkən azadlıq mücadiləsində Zəfər dastanına imza atdı.
Bununla da illərdir ki, xəyalı ilə yaşadığımız həmin gün gəldi – tariximizin şanlı səhifələrinə igid Azərbaycan əsgərinin yeni qəhrəmanlığı,
şücaəti yazıldı. Vətən müharibəsi
başlayan gündən ordumuz torpaqlarımızı düşməndən qarış-qarış aldı.
Hər qarış torpaq uğrunda onlarla igid
canından keçdi, şəhadətə ucaldı.
Diqqətə çatdırılıb ki, Sədərək
elinin Vətən müharibəsində canından
keçən igidlərindən biri olan Məmmədhəsən Sadıqlı 1992-ci il 21 fevralda Dəmirçi kəndində anadan olmuşdu. Məktəbdə təhsil aldığı müddət
ərzində idmanın sərbəst güləş növü
ilə bir çox yarışlarda qalib gəlmişdi.
2007-ci ildə Heydər Əliyev adına
Hərbi Liseyə daxil olan Məmmədhəsən 2010-cu ildə buranı bitirib,
Heydər Əliyev adına Azərbaycan

Ali Hərbi Məktəbində ali hərbi təhsil
almışdı. Bir il Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris Mərkəzində zabit ixtisas
kursunu keçmişdi. 2015-ci ildə isə
təyinatı üzrə Culfa rayonuna xidmətə
göndərilmişdi. 2017-ci ildə baş leytenant rütbəsini alan Məmmədhəsən
xidməti dövrü ərzində Günnüt döyüşlərində iştirak etmiş, “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” 3-cü dərəcəli medal, “Azərbaycan Ordusunun
100 illiyi” (1918-2018) yubiley
medalı, 2019-cu ildə Əlahiddə
Ümumqoşun Ordu üzrə “Ən yaxşı
kəşfiyyat (XT) bölüyü” yarışında
yüksək nailiyyətlər əldə etdiyinə görə
fəxri fərmanla təltif olunmuşdu.
2020-ci il sentyabrın 27-də başlanmış
İkinci Qarabağ müharibəsində şücaət
göstərən Məmmədhəsən Şuşa döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə
ucalaraq xalqımıza, o cümlədən elobasına şöhrət gətirdi.
Şəhidin atası Meydan Sadıqov
tədbirin təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirərək deyib ki, yurdumuzda şəhid ailələrinə qayğı ilə yanaşılır, onların bütün problemləri
vaxtında həll olunur. Şəhid atası
diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Məmmədhəsən
Sadıqlı ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Şuşanın azad olunmasına
görə”, “Hərbi xidmətlərə görə”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
medalları və “Azərbaycan Bayrağı”
ordeni ilə təltif edilib.
Qeyd olunub ki, Vətənimizin
bütövlüyü uğrunda canından keçən
igid Vətən oğullarının xatirəsi xalqımızın qəlbində daim yaşayacaq.
- Ramiyyə ƏKBƏROVA

Əfsanəvi futbolçu Naxçıvanda

Türkiyə futbolunun canlı əfsanəsi,
Avropa ölkələrinin çempionatlarının
ən məhsuldar hücumçusu üçün nəzərdə tutulan “Qızıl buts” mükafatının
ilk və yeganə türkiyəli sahibi, “Qalatasaray” və “Fənərbaxça”nın 59
yaşlı sabiq hücumçusu Tanju Çolak
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
səfərdədir.
Naxçıvan Futbol Federasiyasının
sədri Vüqar Abbasovun dəvəti ilə
reallaşan səfər çərçivəsində qonaqlar
öncə Naxçıvan şəhərinin mərkəzi
meydanında ucaldılan ümummilli
lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, Heydər Əliyev Muzeyi
ilə yaxından tanış olublar. Tanınmış
futbolçu Naxçıvan Muxtar Respublika Stadionundakı şəraitlə də tanış
olub, federasiya üzvləri ilə söhbət
aparıb.
Səfərin ikinci günündə keçmiş
futbolçu öncə Uzunoba Təlim Məşq
İdman Kompleksində olub, Azərbaycan Region Liqası Naxçıvan zonası üzrə keçirilən “Batabat” – “ArazNaxçıvan” oyununu canlı izləyib.
Oyundan sonra Tanju Çolak futbolçularla görüşüb, onların fikirlərini
dinləyib, xatirə şəkilləri çəkdirib.
Həmin gün 59 yaşlı veteran futbolçu

İtmişdir
Fətullayev Məhəmməd Cəmşid oğlunun adına olan
sürücülük vəsiqəsi itdiyindən etibarsız sayılır.
***
Vəliyev Rasim Şahin oğlunun adına Naxçıvan Texniki Peşə və Sürücülük Məktəbi tərəfindən verilmiş 058
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

“Cahan AVM” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətində yerli azarkeşlərlə görüşüb. Futbol Federasiyası tərəfindən
azarkeşlərə imzalı top və futbol formaları hədiyyə edilib.
Naxçıvan Futbol Federasiyasının
sədri Vüqar Abbasov Tanju Çolakla
rəsmi görüşdə muxtar respublikamızda
futbolun inkişafının 10 illik proqramı
çərçivəsində görüləcək işlər barədə
danışıqlar aparıb. Veteran futbolçu
isə bildirib ki, hər zaman futbolun
içində olmaq, bu idman növünün inkişafına töhfə vermək əsas məqsədimdir. Qardaş ölkə Azərbaycanda
futbolun formalaşmasına fayda vermək məni xüsusi xoşbəxt edir.
Naxçıvan Biznes Mərkəzində
Naxçıvan Futbol Federasiyasının və
“Araz-Naxçıvan” Peşəkar Futbol
Klubunun idarə heyətinin üzvləri
ilə Tanju Çolağın görüşündə Naxçıvan futbolunun inkişafı üçün fikir
mübadiləsi aparılıb. Veteran futbolçu,
həmçinin öz təcrübəsindən istifadə
edib bu yolda əlindən gələni əsirgəməyəcəyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Tanju Çolağın
Naxçıvan Muxtar Respublikasına
səfəri bu gün başa çatır.
- Ceyhun MƏMMƏDOV
nömrəli traktorçu və maşınçı vəsiqəsi itdiyindən etibarsız
sayılır.
***
Şərur rayon Aşağı Daşarx kənd sakini Mustafayev
Qafil Səttar oğlunun adına olan 13A inventar nömrəli “Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə” itdiyindən
etibarsız sayılır.

Nömrəyə məsul: Ramiyyə Əkbərova
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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