
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Bakının Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsində 2 nömrəli doğum
evində aparılmış əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış olublar, onlara
doğum evində yaradılan şərait barədə məlumat verilib.

Bildirilib ki, əsaslı şəkildə təmir edilən 120 çarpayılıq bu səhiyyə müəssisəsində
ən müasir tələblərə uyğun tibbi avadanlıqlar quraşdırılıb. Üçmərtəbəli binada,
ümumilikdə, 51 palata var. Tibb ocağında 80 çarpayılıq Doğum, 30 çarpayılıq
Ginekologiya və 10 çarpayılıq Reanimasiya şöbələri fəaliyyət göstərir. Burada
vətəndaşlara həm ambulator, həm də stasionar xidmət göstəriləcək. 

Azərbaycanda yeni tikilən səhiyyə ocaqları, ölkəmizə gətirilən müasir tibbi
avadanlıqlar bir məqsədə – əhalinin sağlamlığının qorunması kimi mühüm
missiyanın yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Bu prosesdə Heydər Əliyev Fondunun
da misilsiz xidmətləri vardır. Bütövlükdə, əhalinin, xüsusən də ana və uşaqların
sağlamlığının qorunması fondun fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biridir.
Fondun prezidenti, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın
birbaşa təşəbbüsü ilə həyata keçirilən tədbirlər genofondumuzun qorunmasına,
bu sahədə mövcud problemlərin əsaslı surətdə həllinə yönəlib. 
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30 iyul 2022-ci il, şənbə    

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Da-
xili İşlər Nazirliyinin Veteranlar
 Şurasının 2022-ci il birinci yarısının
yekunlarına dair yığıncağı keçirilib.
Yığıncaqda Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının daxili işlər naziri, polis
polkovniki Rəşad İsmayılov çıxış edə-
rək bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbovun 7 fevral 2022-ci il ta-
rixdə daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti
və qarşıda duran vəzifələrə dair keçiri -
lən müşavirədə verdiyi tapşırıq və töv-
siyələr əməkdaşlar arasında böyük ruh
yüksəkliyi və stimul yaradıb, onların
məsuliyyət hissini daha da artırıb. İc-
timai asayişin qorunması məqsədilə
keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq
2022-ci ilin birinci yarım ilində törə-
dilən cinayətlərin açılması 100 faiz
təmin edilib. 
    Qeyd olunub ki, Daxili İşlər Nazirliyi
sistemində həyata keçirilən struktur is-
lahatların tərkib hissəsi olaraq daxili
işlər orqanlarında polis veteranları ilə
aparılacaq işin təşkili və veteranlarla
qarşılıqlı fəaliyyətin aktiv mərhələyə
keçirilməsi əsas vəzifələrdən biri kimi
qarşıya qoyulub.
    Diqqətə çatdırılıb ki, nazirliyin Ve-
teranlar Şurası və ərazi polis orqanları
tərəfindən sabiq polis əməkdaşlarının
qarşılıqlı birgə fəaliyyətə cəlb olunmaları
üçün ardıcıl profilaktik tədbirlər həyata
keçirilib. Nəticədə, 700-ə yaxın polis
veteranı ilə yaxın əlaqələr yaradılıb.
Ötən müddət ərzində polis veteranları
daxili işlər orqanlarına yaxından kö-

məklik edərək bir sıra istiqa-
mətlər üzrə ardıcıl fəaliyyət gös-
təriblər. 

Vurğulanıb ki, polis veteran-
ları cəmiyyətdə aparıcı qüvvə
kimi milli maraqlarımızın, adət-
ənənələrimizin və dövlət siya-
sətinin təbliğatçısı kimi çıxış

edərək uzunmüddətli xidmətdə əldə et-
dikləri zəngin peşə təcrübələrini, yüksək
mənəvi keyfiyyətlərini gənc nəslə çat-
dırmalı, onların sadiq, vətənpərvər in-
sanlar kimi yetişdirilməsində fəal iştirak
etməlidirlər. Həmçinin veteranlarla işin
səmərəli təşkil olunması üçün Veteranlar
Şurası və ərazi polis orqanlarının mü-
vafiq xidmətləri daxili işlər orqanla-
rından təqaüdə buraxılmış polis əmək-
daşlarının birgə fəaliyyətə cəlb olunması
üçün polis orqanlarında və yaşayış yer-
lərində veteranlarla mütəmadi görüşlər
keçirilməli, onların sosial problemlərinin
həllinə köməklik göstərilməlidir. Ha-
milik işinin təşkilində, peşəkar kadr
potensialının formalaşdırılması və şəxsi
heyət arasında mənəvi-psixoloji duru-
mun yüksəldilməsində, xidmətə qəbul
üçün seçilmiş namizədlərin öyrənilmə-
sində veteranların köməyindən istifadə
olunmalıdır.
    Daxili işlər naziri həyata keçirilən
ekoloji tədbirlərdə də polis veteranlarının
iştirakını yüksək qiymətləndirib, onlar
tərəfindən indiyədək 6000-ə yaxın mey-
və və digər ağac tinglərinin əkildiyini
bildirib, veteranlara muxtar respubli-
kanın ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi
həyatında bundan sonra da fəallıq gös-
tərməyi tövsiyə edib. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Da-
xili İşlər Nazirliyinin Veteranlar Şura-
sının sədri, polis polkovniki Yusif Hə-
sənov bildirib ki, hesabat dövründə
şəxsi heyətlə təlim-tərbiyə işinin apa-
rılmasında, gənc əməkdaşların peşə
vərdişlərinin artırılmasında, onlarda

dövlətə və dövlətçiliyə, xidməti vəzifə
borcuna sədaqət hisslərinin formalaş-
dırılmasında, nizam-intizama və qa-
nunçuluğa ciddi əməl edilməsi istiqa-
mətində həyata keçirilən tədbirlərdə
veteranlar yaxından iştirak ediblər. Tə-
qaüddə olan sabiq polis əməkdaşları
əhalidə qanunsuz saxlanılan silahların
yığılması istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlərə aktiv cəlb olunaraq onların
iştirakları ilə 9 ədəd, o cümlədən
1 ədəd “TOZ-8” markalı yivli silah,
8 ədəd ov silahı, 1 ədəd qumbara, 515
ədəd müxtəlif çaplı patron könüllü ola-
raq polis orqanlarına təhvil verilib. Yol
hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
sahəsində əməkdaşlara göstərilən kö-
məklik sayəsində 8 nəfər sürücülük
hüququ olmayan və 7 nəfər sərxoş sü-
rücü aşkar edilib, piyadaların yolun
hərəkət hissəsini müəyyən olunmuş
yerlərdən keçməsinə nəzarət olunma-
sında yaxından iştirak ediblər. Həmçinin
muxtar respublikada axtarış istiqamə-
tində həyata keçirilən tədbirlərə kö-
məklik çərçivəsində 13 nəfər mülki-
hüquqi öhdəliklərdən yayınan şəxsin
yeri müəyyən edilib, narkotiklərin qa-
nunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması
istiqamətində polis veteranlarından
əməliyyat marağı kəsb edən məlumatlar
daxil olub. Bundan əlavə,  polis vete-
ranları dəfələrlə Orta İxtisas Polis Mək-
təbində kursantlarla görüşlərdə iştirak
edib, daxili işlər orqanlarında xidmət-
keçmənin xüsusiyyətləri və əsasları
haqqında söhbətlər aparıblar.
    Sonra  polis veteranı, istefada olan
polis mayoru İdris Abdullayev Naxçıvan
Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazir -
liyinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının daxili
işlər naziri, polis polkovniki Rəşad İs-
mayılov polis veteranlarına həyata ke-
çirilən tədbirlərdə yaxından iştirak et-
diklərinə görə təşəkkür edib.  

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyində yarım
ilin yekunlarına həsr edilmiş kollegiya iclası keçirilib. İclası
giriş sözü ilə səhiyyə naziri Niyazi Novruzov açaraq bildirib
ki, muxtar respublikada əhalinin sağlamlığının etibarlı təmin
olunması məqsədilə cari ilin birinci yarısında da tədbirlər
həyata keçirilib. Belə ki, Şərur rayon Çərçiboğan kənd həkim
ambulatoriyası, “İmplant Dent Naxçıvan” Özəl Stomatoloji
Klinikası müasir tibbi
avadanlıqlarla təchiz
edilərək istifadəyə ve-
rilib, Babək rayon
Vayxır kənd həkim
ambulatoriyası, Or-
dubad rayon Ağrı, Xa-
nağa, Kələki, Unus feldşer-mama məntəqələri, Darıdağ
Arsenli Su Müalicəxanasının tikintisi, Şərur rayon Axura
kənd həkim ambulatoriyasında isə yenidən quruculuq işləri
davam etdirilməkdədir.
    Qeyd olunub ki, əsrin bəlasına çevrilmiş COVİD-19 pan-
demiyası, ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikası əra-
zisində yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınması məqsədilə
əks-epidemik tədbirlər Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi və
onun rayon şöbələri tərəfindən davam etdirilib, rübdə bir dəfə
olmaqla genişləndirilmiş dezinfeksiya, dezinseksiya işləri, ha-
vaların isti keçməsi ilə əlaqədar bataqlıq və gölməçələrdə de-
larvasiya işləri, hepatit B və C virus infeksiyalarına qarşı pro-
filaktik tədbirlər ardıcıllıqla davam etdirilir.
    Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün muxtar respublika əhəmiyyətli
xəstəxanalar, rayon mərkəzi xəstəxanaları, qəsəbə və kənd
sahə xəstəxanalarının hamısı publik hüquqi şəxs statusu alıb,
icbari tibbi sığortada iştirak edən tibb işçilərinin əməkhaqları
50 faiz artıb. Nazir qeyd edib ki, bu gün muxtar respublikada
127 xroniki böyrək çatışmazlığı ilə hemodializ seansı alan
xəstə, 11905 şəkərli diabet, 58 dağınıq skleroz, 6 nəfər qaraciyər,
30 nəfər böyrək köçürülmüş, 70 hemofiliya, 38 talassemiya,
452 vərəm, 838 onkoloji və 281 imtiyazlı qrup xəstə daim
yüksək qayğı ilə əhatə olunur və vaxtlı-vaxtında dərman pre-
paratları, özünənəzarət vasitələri və tibbi xidmətlərlə təmin
edilirlər. 
    Vurğulanıb ki, aparılan müalicə-profilaktika işinin təşkili
sahəsində görülən tədbirlər tibbi xidmətin keyfiyyətinin və
əhatəliliyinin artmasına və eləcə də demoqrafik vəziyyətə
kəskin təsir göstərib. Belə ki, 2022-ci ilin 6 ayında 2292 uşaq
doğulub, 1289 ölüm halı qeydə alınıb, təbii artım 1003 nəfər,
doğum göstəricisi 4,9 faiz, ölüm göstəricisi 2,8 faiz, 1 yaşa
qədər uşaq ölümü 3 nəfər, 1,3 faiz təşkil edib.
    Sonra məruzə ətrafında çıxışlar dinlənilib.

    “Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Nəqliyyat Xidməti” publik hüquqi şəxsdə
keçirilən yarım ilin yekunlarına dair tədbiri
giriş sözü ilə xidmətin direktoru Əli Hüseyn -
əliyev açıb. Qeyd olunub ki, muxtar respublika
rəhbərinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Nəqliyyat Xidmətinin və Naxçıvan
Şəhər Təsərrüfathesablı Nəqliyyat İdarəsinin
əsasında “Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Nəqliyyat Xidməti” publik hüquqi
şəxsin yaradılması” haqqındakı 2021-ci il
2 sentyabr tarixli Fərmanına əsasən avtonəq-
liyyat sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində
az işçi sayı ilə daha işlək bir mexanizm yara-
dılmış, iqtisadi göstəricilər daha da yüksəl-

mişdir. Bununla belə Ali Məclis Sədrinin
2018-ci il 22 oktyabr tarixli Fərmanına əsasən
muxtar respublika üzrə avtomobil nəqliyyatı
ilə sərnişin daşınması fəaliyyətinə lisenziyaların
verilməsi işi 2022-ci ilin müvafiq dövründə
də davam etdirilmiş, muxtar respublika üzrə
avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma fəa-

liyyəti göstərmək üçün 709 sahibkara lisenziya
təqdim olunmuşdur.  
    Diqqətə çatdırılıb ki, şəhərdaxili nəqliyyatda
istifadə edilməsi üçün muxtar respublika
rəhbərinin tapşırığı və dəstəyi ilə Çin Xalq
Respublikasının istehsalı olan 6 ədəd “King
Long” markalı elektriklə işləyən nəqliyyat
vasitəsi və onlara aid 5 ədəd şarj aparatı
alınıb gətirilmişdir. Bu nəqliyyat vasitələri
həm yanacaq sərfi, həm də ekoloji cəhətdən
sərfəlidir. Həmçinin yeni gətirilmiş elektro-
buslarda işləmək üçün təcrübəli sürücülər se-
çilmiş, onların Çin Xalq Respublikasından
dəvət edilmiş mütəxəssislərin yanında təlim
keçmələri təmin olunmuşdur. Bununla birlikdə

müasir standartlara uyğun, yüksək sərnişinda-
şıma qabiliyyətinə malik 2 ədəd “CHANGAN
AUCHAN” markalı elektriklə işləyən taksi
avtomobili alınaraq sərnişinlərin istifadəsinə
verilmişdir. Hazırda xidmətin balansında sər-
nişindaşıma ilə məşğul olan 103 nəqliyyat
vasitəsi – 74 avtobus, 6 elektrobus və 23
taksi minik avtomobili vardır ki, onlar da
muxtar respublika sakinlərinə nümunəvi sər-
nişindaşıma xidməti göstərir.
     Bildirilib ki, Naxçıvan şəhərində taksilərin
dislokasiya planı işlənib hazırlanıb, buna uyğun
yol işarələrinin vurulması işi başa çatdırılıb. 
    Tədbir çıxışlarla davam edib.

Xəbərlər şöbəsi

Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin yeddinci sessiyasında qarşıya qoyulan 
vəzifələr müəyyənləşdirilib və yarım ilin yekunları müzakirə edilib
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    Yeni Azərbaycan Partiyası Nax-
çıvan Muxtar Respublika Təşkilatı
Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə
Kəngərli rayonunda Yeni Azərbay-
can Partiyasının gənc fəalları ilə
görüş keçirilib.
    Tədbiri Yeni Azərbaycan Parti-
yası Kəngərli Rayon Təşkilatının
sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin deputatı Sevda Qu-
liyeva giriş sözü ilə açaraq Yeni
Azərbaycan Partiyası Naxçıvan
Muxtar Respublika Təşkilatının
6-cı konfransının muxtar respubli-
kamızın ictimai-siyasi həyatında
yeni tarixi mərhələnin başlanğıcı
olduğunu bildirib. Qeyd edilib ki,
konfransda partiya üzvləri qarşısında
yeni vəzifələr müəyyənləşdirilib. 
    Sevda Quliyeva gənclərlə bu cür
görüşlərin əhəmiyyətindən də danışıb.
Vurğulanıb ki, təşkilatın yarandığı
ilk gündən onun fəaliyyətində rayon

gənclərinin böyük rolu olub. 
    Diqqətə çatdırılıb  ki, Yeni Azər-
baycan Partiyası Kəngərli Rayon
Təşkilatı 31 ərazi partiya təşkila -
tını özündə birləşdirir. Təşkilatın
3 min 320 partiya üzvü var ki,
onlardan 1285 nəfərini məhz gənc -
lər təşkil edir.  
    Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin deputatı, Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Gənclər Fondunun
icraçı direktoru Cəbi Quliyev çıxı-

şında vurğulayıb ki, ulu
öndər Heydər Əliyevin  banisi
olduğu Yeni Azərbaycan
Partiyası yarandığı dövrdən
çox keçmədən xalqın inan-
dığı və güvəndiyi bir siyasi
təşkilata çevrilib və o za-
mandan da məhz xalqımızın
rifahı, dövlətimizin inkişafı

naminə geniş fəaliyyəti ilə cəmiy-
yətin hər bir təbəqəsinin möhkəm
dəstəyini qazanıb. 
    Yeni Azərbaycan Partiyasının
VII Qurultayından, Yeni Azərbaycan
Partiyası Naxçıvan Muxtar Respub-
lika Təşkilatının VI konfransından
geniş bəhs edən Cəbi Quliyev bildirib
ki, Gənclər Fondu Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri,
Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan
Muxtar Respublika Təşkilatının Sədri

cənab Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə
qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə
yetirilməsi üçün fəaliyyətini müasir
tələblərə uyğun olaraq davam etdirir.
Bu prosesdə partiyamızın gəncləri
də fəal iştirak etməlidir. Cəbi Quliyev
qarşıda duran vəzifələrin layiqincə
və yüksək səviyyədə yerinə yetiril-
məsi üçün gənclərin üzərinə düşən
vəzifələrdən söhbət açıb.
    Yeni Azərbaycan Partiyası Nax-
çıvan Muxtar Respublika Təşkila-
tının Gənclər Birliyinin sədri Arzu
Qasımov çıxışında diqqətə çatdırıb
ki,  muxtar respublikada gənc nəslin
yetişdirilməsi, intellektual poten-
sialının daim zənginləşdirilməsi
məqsədilə yaradılan şərait Yeni
Azərbaycan Partiyası Naxçıvan
Muxtar Respublika Təşkilatının
Gənclər Birliyinin fəaliyyətinə də

öz müsbət təsirini göstərib.
     Görüşdə birliyin yeni formalaşmış
heyəti, fəaliyyət istiqamətləri, keçirilən
tədbir və layihələr, o cümlədən gə-
ləcək perspektivlərdən söz açılıb.
Bildirilib ki, birlik gənclərlə işi və
onların sağlam vətəndaş kimi for-
malaşmasını, ulu öndərin siyasi xəttinə
sədaqət ruhunda tərbiyəsini diqqətdə
saxlayır, bu istiqamətdə davamlı təd-
birlər və layihələr icra olunur. 
    Arzu Qasımov göstərilən yüksək
etimada, gəncliyin inkişafı sahəsində
həyata keçirilən tədbirlərə görə min-
nətdarlıq edib.
    Görüşdə Gənclər Birliyi sədrinin
müavini Elvin Əliyev, birliyin üzv-
ləri Nigar Mirzəmmədova və Hü-
seyn Rəsulzadə də çıxış ediblər. 
    Diskussiya şəklində keçən təd-
birdə gəncləri maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.

Xəbərlər şöbəsi

Yeni Azərbaycan Partiyasının gənc üzvləri ilə görüş olub

  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanı ilə hər
il avqustun 1-i ölkəmizdə Azərbaycan Əlif-
bası və Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd
olunur.

    Hər hansı bir xalqın dilinin mükəmməl
şəkildə formalaşması, onun ünsiyyət vasitəsinə
çevrilməsi uzun tarixi prosesin nəticəsində
mümkündür. Azərbaycan xalqı ana dilimizin
saflığını qorumuş, bu dildə əfsanələr, rəvayətlər,
dastanlar yaradaraq bu günə çatdırmışdır.
Əsrlərboyu analarımız həzin laylalarını bu
dildə söyləmiş, nənələrimiz bizə bu dildə
şirin nağıllar danışmışlar. Bu dildə zəngin
xalq yaradıcılığı nümunələri – dastanlar, na-
ğıllar, bayatılar, rəvayətlər, əfsanələr, atalar
sözləri, mahnılar yaranmış, min illərin dil
çeşməsində durularaq və sınaqlardan keçərək
günümüzədək gəlib çıxmışdır. Şah İsmayıl
Xətai, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif,
Mirzə Fətəli Axundzadə, Cəlil Məmmədqu-
luzadə, Məmməd Səid Ordubadi, Üzeyir Ha-
cıbəyov, Mirzə Ələkbər Sabir, Məmməd Araz
və başqa görkəmli söz ustaları bu dildə ölməz
sənət nümunələri yaratmış, Azərbaycan dilinin
inkişafına öz töhfələrini vermişlər.
    Azərbaycan dili öz ifadə imkanlarının zən-
ginliyi, səs quruluşunun səlisliyi və qrammatik
strukturunun sabitliyi ilə seçilir. Müasir Azər-
baycan ədəbi dili siyasi-ictimai, elmi-mədəni
sahələrdə geniş işlənmə arealına malik, yüksək
yazı və nitq mədəniyyəti olan və daim zən-
ginləşən dildir.
     Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qəbul
edilməsi, qorunması və inkişafı ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu
öndər hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə
Azərbaycan dilini milli varlığın əsas hissəsi
kimi diqqətdə saxlamışdır. Hələ sovet dövründə
imperiya təzyiqlərinə baxmayaraq, ulu öndər
böyük cəsarət göstərərək 1978-ci ildə Azər-
baycan dilini Azərbaycan SSR Konstitusiyasında
dövlət dili kimi xüsusi maddədə göstərilməsinə
nail olmuşdu. Həmin dövrdə Azərbaycan dilinin
qrammatik quruluşunun elmi şəkildə öyrənil-
məsinə başlanılmış, dilçi alimlərin fəaliyyəti
üçün geniş imkanlar açılmış, elmi-tədqiqat
materialları və kitablar nəşr olunmuşdur. Azər-
baycan dilinə və ümumiyyətlə, Azərbaycan
dilçilərinin əməyinə verilən qiymət və onlara
göstərilən qayğı ölkəmizin keçmiş sovet mə-
kanında, eyni zamanda beynəlxalq elm aləmində
türkologiyanın mərkəzlərindən biri kimi ta-
nınmasına gətirib çıxarmışdır. Təsadüfi deyil
ki, ötən əsrdə SSRİ Elmlər Akademiyasının
bu istiqamətdə yeganə “Türkologiya” jurnalı
məhz Bakıda nəşr edilirdi.
    Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir:
“...Öz dilini bilməyən, öz dilini sevməyən
adam öz tarixini yaxşı bilə bilməz... Azər-
baycan ədəbiyyatını, ana dilini bilməyən
gənc Nizamini oxuya bilməz. Füzulini oxuya
bilməz, Nəsimini oxuya bilməz, Vaqifi oxuya
bilməz, Sabiri oxuya bilməz, Cəlil Məm-
mədquluzadəni oxuya bilməz və digərlərini
oxuya bilməz. Əgər onları oxuya bilməsə,
o, tariximizi bilməyəcək; onları oxuya bilməsə,
bizim mədəniyyətimizi bilməyəcək, mədəni
köklərimizi bilməyəcək, milli-mədəni ənə-
nələrimizi bilməyəcək. Onları bilməsə, o,
vətənpərvər olmaycaq, onda milli vətənpər-
vərlik duyğuları, hissiyyatı olmayacaqdır”.
    Görkəmli dövlət xadimi hakimiyyətə ikinci
qayıdışından sonra da ana dilimizin qorunması
və inkişafı istiqamətində mühüm qərarlar
qəbul etmiş, Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiyasının 21-ci maddəsində Azərbaycan
dili dövlət dili kimi öz təsbitini tapmışdır.

Ulu öndərin “Dövlət dilinin tət-
biqi işinin təkmilləşdirilməsi
haqqında” 2001-ci il 18 iyun
tarixli Fərmanı, eləcə də
2003-cü il 2 yanvar tarixli
Fərmanı ilə qəbul olunmuş
“Azərbaycan Respubli-
kasında Dövlət dili haq-
qında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu mü-
hüm dövlət sənədləridir.
Ulu öndərin müvafiq fər-
manı ilə ölkəmizdə kiril əlif-
basından istifadəyə son qoyul-
muş, latın qrafikasının tət-

biqi ilə bağlı bir sıra işlər həyata keçirilmişdir.
    Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası
qoyulmuş dövlət dil siyasəti bu gün Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkə Prezi-
dentinin “Azərbaycan dilində latın qrafikası
ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haq-
qında” 2004-cü il 12 yanvar tarixli Sərəncamı
həm də əlifba ilə bağlı problemləri tamamilə
həll etdi. Dövlət başçısının sonrakı sərəncamları
əsasında 150 cildlik “Dünya ədəbiyyatı kitab-
xanası”, 100 cildlik “Dünya uşaq ədəbiyyatı
kitabxanası”, 100 cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı
kitabxanası” seriyasından olan yeni nəşrlər
respublika kitabxana şəbəkəsinin latın qrafikalı
ədəbiyyat fondunu zənginləşdirdi. Eləcə də
ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin 2007-ci il
30 dekabr tarixdə imzaladığı “Dünya ədəbiy-
yatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan
dilində nəşri nəzərdə tutulan əsərlərinin siya-
hısının təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncamı
ana dilinin həyatımızın bütün sahələrində tam
və müfəssəl tətbiqini gerçəkləşdirmişdir.
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev demişdir: “Azərbaycan
dili bizi bir xalq, millət kimi qoruyub. Əsr-
lərboyu biz başqa ölkələrin, imperiyaların
tərkibində yaşadığımız, müstəqil olmadığımız
dövrdə milli dəyərlərimizi, ana dilimizi
qoruya, saxlaya bilmişik. Azərbaycan dilinin
saflığını qoruya bilmişik... Azərbaycan dili
o qədər zəngindir ki, heç bir xarici kəlməyə
ehtiyac yoxdur... Biz əsrlərboyu dilimizi qo-
rumuşuq. Bu gün də qorumalıyıq. Biz Azər-
baycan dilinin saflığını təmin etməliyik”.
     Naxçıvan Muxtar Respublikasında da dövlət
dil siyasəti uğurla həyata keçirilir. Son illər
muxtar respublikada nəşr olunmuş “Naxçıvan
Ensiklopediyası”, “Naxçıvan Abidələri Ensik lo -
 pediyası”, 3 cilddə “Naxçıvan folkloru
antologiyası”, “Dədə Qorqud yurdu Naxçıvan
atlası”, “Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialek-
toloji atlası”, türk-islam ədəbiyyatının “Şah-
namə”si sayılan “Qutadqu bilik” (XI əsr) poe-
masının, “Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud”
toponimləri”, böyük İslam mütəfəkkiri Ne-
mətullah Naxçıvaninin 3 cildlik “Əl-fəvatih-
ül-ilahiyyə-vəl-məfatih-ül-qeybiyyə”, 3 cildlik
“Naxçıvan tarixi” kitabları, xeyli sayda digər
nəşrlər tariximiz və mədəniyyətimizlə yanaşı,
dilimizin də qorunub saxlanılması sahəsində
əsaslı tədbirlərdəndir. 
     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin “Oxunması zəruri olan kitablar haq-
qında” 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı
gənclərdə mütaliə mədəniyyətini formalaşdır-
maqla yanaşı, onlarda ana dilinə sevgi və
hörmət hisslərini də artırmışdır. Bu gün muxtar
respublikada ticarət və iaşə obyektlərinə, coğrafi
ünvanlara doğma dilimizdə adların verilməsi,

reklam lövhələrinin dilimizin qayda-
qanunlarına uyğun yazılması ana
dilimizin qorunması sahəsində hə-

yata keçirilən tədbirlərdəndir. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri yanında
Elmin İnkişafı Fondunun ya-
radılması dilimizlə bağlı tədbir
və nəşrlərin həyata keçirilməsi
baxımından böyük əhəmiyyətə

malikdir. Həmçinin Naxçıvan Ya-
zıçılar Birliyinin fəaliyyətinin güc-

ləndirilməsi, onun nəzdində Tərcümə
mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi də di-

limizin, sözümüzün qorunub inkişaf

etdirilməsində mühüm  addımlardandır.   
    Azərbaycan dilinin inkişafına göstərilən
dövlət qayğısının nəticəsidir ki, ötən dövrdə
dilimizin işləkliyi və düzgün təbliği diqqətdə
saxlanılmış, muxtar respublikanın televiziya
və radiolarında Azərbaycan dilinin norma və
qaydalarının qorunması məqsədilə bədii şuralar
yaradılmışdır. Bu qurumlar televiziya və radio
kanallarında, mətbuat orqanlarında və sosial
şəbəkələrdə Azərbaycan ədəbi dilinin nor-
malarının pozulması hallarının qarşısının alın-
masında ictimaiyyətin də fəal iştirakının təmin
edilməsi və operativ tədbirlərin görülməsində
mühüm rol oynayır. Diyarımızda Azərbaycan
dilinə əcnəbi söz və ifadələrin yersiz daxil
edilməsi, aparıcıların fonetik normalara əməl
etməsi, reklam mətnlərinin səlis və aydın ol-
ması daim nəzarətdədir. 
    Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il
8 may tarixli “Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edil-
məsi haqqında” Qanunu ilə Azərbaycan Res-
publikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 533-
1-ci maddə əlavə edilmişdir. Müvafiq maddəyə
əsasən kütləvi informasiya vasitələrində və
reklam daşıyıcılarında dövlət dili normalarının
pozulmasına görə fiziki şəxslərə yüz manatdan
iki yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslərə
üç yüz manatdan dörd yüz manatadək məb-
ləğdə, hüquqi şəxslərə isə beş yüz manatdan
min manatadək məbləğdə cərimə tətbiq edil-
məsi nəzərdə tutulmuşdur. Qanunun tətbiqi
ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2020-ci il 23 iyun tarixli Fərmanı
ilə “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı
inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol
tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin
Siyahısı”na dəyişikliklər edilmişdir. Həmin
dəyişikliyə əsasən muxtar respublikada dövlət
dili normalarının pozulması teleradio yayım-
larında baş verdikdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Televiziya və Radio Şurasının
sədrinə, şöbə və sektor müdirinə, digər kütləvi
informasiya vasitələrində aşkar edildikdə
Naxçıvan Mətbuat Şurasının sədrinə protokol
tərtib etmək səlahiyyəti verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2014-cü il 23 avqust tarixli Fərmanı
ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında elm,
texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat
sahələrində ən yaxşı əsərləri qiymətləndirmək

və yaradıcı ziyalıları müasir tələblərə cavab
verən yüksək səviyyəli əsərlər yaratmağa
təşviq etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar
Respublika mükafatları təsis edilmiş, mükafat
komissiyası yaradılmış və komissiyanın əsas-
naməsi təsdiq olunmuşdur. Ali Məclis Sədrinin
2015-ci il 14 mart tarixli Sərəncamına əsasən
ədəbiyyat sahəsi üzrə “Poetik-praktik Azər-
baycan dili” dərs vəsaitinə görə pedaqogika
üzrə elmlər doktoru Elbəyi Maqsudov Nax-
çıvan Muxtar Respublika mükafatına layiq
görülmüşdür. Kitab Azərbaycan dilinin öyrə-
dilməsi, onun tədrisi haqqında pedaqoji poema
tədris tariximizdə iz qoyacaq bir əsərdir. 
    Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbay-
can dili fənni ilə bağlı dərslərin tədrisinə və
ixtisaslı kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetirilir.
Tarix-filologiya fakültəsində Azərbaycan dili
və ədəbiyyat ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsinin
bütün kurslarında fənnin müxtəlif dərəcədə
tədrisinin həyata keçirilməsindən başqa xarici
dillər fakültəsində, qeyri-ixtisaslarla əlaqəli
fakültələrdə Azərbaycan dili, nitq mədəniyyəti
dərsləri də yüksək səviyyədə təşkil olunur.
Bundan başqa, universitetin magistr səviyyə-
sində Azərbaycan dili fənni ilə bağlı pedaqoji
və nəzəri istiqamətli bir sıra dərslər keçilir.
İxtisaslara uyğun olaraq dərslərdə tanınmış
professor və elm xadimləri iştirak edir. Həm-
çinin tələbələrin müasir şair və yazıçılar, elm
xadimləri ilə mütəmadi olaraq görüşləri təşkil
edilir ki, bunlar da tələbələrin öz ixtisaslarına
daha dərindən yiyələnmələrinə şərait yaradır.
Naxçıvan Dövlət Universitetində Ana Dili
Günü ilə bağlı hər il universitetin Media Mər-
kəzində verilişlər hazırlanır, eləcə də Azər-
baycan dilinin təbliği ilə bağlı xarici tələbələr
arasında yazı müsabiqələri, tədbirlər keçirilir.
Bundan əlavə, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən
ali təhsil müəssisələrində təhsil alan xarici tə-
ləbələrə bir il ərzində hazırlıq kursunda Azər-
baycan dili və Nitqin inkişafı fənləri tədris
olunur ki, bu dərslərdə xarici ölkə vətəndaşları
tədris ilinin sonunda ana dilimizi mükəmməl
şəkildə mənimsəyirlər. Bu, dilimizin dünyada
coğrafi arealının genişlənməsinə, tanınmasına
və təbliğinə də şərait yaratmış olur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin diqqət və qayğısı sayəsində bütün
təhsil müəssisələrinin infrastrukturu yenilənmiş,
maddi-tədris bazası möhkəmləndirilmiş, tədrisin
yüksək səviyyədə təşkili üçün geniş imkanlar
yaradılmışdır. Təhsil müəssisələrinin kitab-
xanaları da zəruri avadanlıqlarla təchiz olunmuş,
kitabxana fondu zənginləşdirilmişdir. Hər il
muxtar respublika ümumtəhsil məktəblərində
Azərbaycan dilinin inkişafı və qorunması ilə
əlaqədar bir sıra tədbirlər həyata keçirilir.
Azərbaycan dilinin tarixi barədə məktəblilərin
əldə etdikləri bilikləri təkmilləşdirmək, onlarda
doğma dilimizə sevgi və hörmət hissini daha
da artırmaq, nitq mədəniyyətini formalaşdırmaq
və istedadlı şagirdləri aşkara çıxarmaq məq-
sədilə dilimizin zənginliyi şagirdlərimizə təbliğ
edilir, məktəblilərarası inşa yazı, şeir müsabi-
qələri, yarışlar keçirilir, maarifləndirici söhbətlər
aparılır. Eləcə də mütaliə aylığı, kitab müza-
kirəsi və oxucu konfransları, ədəbi-bədii
gecələr, disputlar, bilik yarışları təşkil edilir.

Ana dilimiz xalqımızın milli ruhunun ifadəsidir

     Bu gün dövlət dilimiz beynəlxalq tədbirlərdən, teatr səhnələrindən, konsert salonlarından,
elmi müəssisələrdən, idman saraylarından, ordu hissələrindən əzəmətlə, məğrur səslə
eşidilməkdədir. Bu gün hər birimizdən Azərbaycan dilinə münasibətdə, dilimizin saflığının qo-
runmasında vətəndaşlıq mövqeyi tələb olunur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi:
“İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə malik olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə
malikdir. Ona görə də xalqımızın ulu babalardan miras qalan bu ən qiymətli milli sərvətini
hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir”.

Aysel EMİNOVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi
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    Daim şöhrət olub ulu tarixə,
    Günümüz, ayımız, ilimiz bizim.
    Anamız Həvvanın bətnindən qopan,
    İlk insan səsidir dilimiz bizim.
    Qiyməti bilinməz bir incidir o,
    Yarışa girməsin dünya dilləri,
    Onsuz da bilirəm, birincidir o.
    Ana dili min illərin o üzündən şölələnən
bir ocaqdır. Əsrlərdən işara-işara gələn kö-
zündə, qığılcımında elə bugünkü kimi almaz
kəsərli, əvvəlki kimi duru və safdır. Tarixlər
boyunca türk dili, oğuz dili və bizim günlərdə
isə Azərbaycan dili adlandırdığımız bu mö-
cüzənin gözəlliyindən danışmaqla qurtarmaz.
Hər bir insanın öz xalqına olan sevgisi
doğma tarixinə, dilinə, dininə və mədəniy-

yətinə münasibətilə ölçülür. Bu gün böyük
sevgi ilə qeyd etdiyimiz “Azərbaycan Dili
və Azərbaycan Əlifbası Günü” daşıdığı so-
sial-siyasi və məfkurəvi mənası ilə bizim
hər birimizi milli varlığımızın aynası olan
ana dilimizin saflığını qorumağa, onu zən-
ginləşdirməyə çağırır. Dilimizə ehtiramla
yanaşmaq, onun saflığını qorumaq, bu dilin
qaydalarına əməl etmək, ana dilinin mötəbər
daşıyıcısı və təəssübkeşi olmaq hər kəsin
borcudur. Qürurla demək olar ki, dil xalqın
varlığının ən əsas milli göstəricisidir. Hələ
XX əsrin əvvəllərində Firudin bəy Köçərli
yazırdı: “Əgər xalqın cəmi maddi və mənəvi
dövlətini əlindən alasan, vəli ana dilinə to-
xunmayasan, o millət fövt olmaz və az müd-
dət zərfində yenə özünə mal və dövlət cəm
edər. Heç bir mal və dövlət ilə bir milləti
əhya etmək (diriltmək) olmaz. Zəmani ki
onun ana dilisi və milli lisanı olmaya”. Dil
cəmiyyətdə mövcuddur, bu səbəbdən cə-
miyyətdə gedən ictimai-siyasi, elmi, mədəni,
iqtisadi, sosial dəyişmələr dildən yan keçmir,
onu dəyişir. Çağdaş dünyanın siyasi mən-
zərəsini əks etdirən, dünya birliyində rəng a -
rənglik yaradan suveren coğrafiyaların və
dövlətlərin əsasında xalqlar dayanır. Hər bir
xalqın başlıca özünəməxsusluğunu isə onun
ana dili təşkil edir. Doğrudan da, dil olmasa,
xalq, xalq olmasa, dövlətlər bir-birindən se-
çilib-ayrılmaz. Dil haqqında belə bir ifadə
tez-tez xatırlanır: xalqı onun dili, dövləti
isə onun xalqı yaşadır. Elə buna görə də hər
bir dövlətin təhlükəsizliyi ilə bağlı amillər
içərisində onun xalqının dilinin qorunması
və zənginləşdirilməsi də daim diqqətdə sax-
lanılır. Bütün bu həqiqətlər baxımından
Azərbaycan xalqının formalaşması, onun
dövlətçiliyinin qorunub yaşadılması zəma-
nəmizdə rəsmi dövlət dili kimi təsbit olunmuş
ana dilimizin tarixi ilə sıx bağlı olduğu
kimi, siyasi-mənəvi müstəqilliyimizin möh-
kəmləndirilməsi də xeyli dərəcədə bu misilsiz
mənəvi sərvətin çağdaş durumundan güc
alır. Dövlətçiliyimizin itirildiyi vaxtlarda da
milli varlığımızın, tarixi coğrafiyamızın qo-
runması ana dilimizin və milli mədəniyyə-
timizin yaşadılması müstəvisində gerçək-
ləşmişdir. Müstəqil Azərbaycan dövləti onun
rəsmi atributlarından biri kimi təsdiq olunmuş
rəsmi dilin ölkə həyatının bütün sahələrində
maneəsiz işlədilməsinin, qorunmasının, bir
sözlə, onun taleyi ilə bağlı bütün məsələlərin
həllinin təminatçısı kimi öz vəzifəsini əsaslı
və davamlı olaraq yerinə yetirir. Ötən illərdə
Azərbaycan dilinin dövlət dili statusunun
bərqərar olması, bu ümummilli ünsiyyət va-
sitəsinin tam işləkliyinin təmin edilməsi ilə
bağlı mükəmməl hüquqi-normativ baza ya-
radılması müstəqillik tariximizin önəmli
gerçəkliklərindən biridir.
    Azərbaycan dilinin özünəməxsus inkişaf
qanunauyğunluqları ilə cilalanmış kamil
qrammatik quruluşu, zəngin söz fondu, geniş
ifadə imkanları, mükəmməl əlifbası, yüksək
səviyyəli yazı normaları vardır. Hazırda öl-
kəmizdə cəmiyyət həyatının elə bir sahəsi
yoxdur ki, Azərbaycan dili orada rahat
işlədilə bilməsin. Ana dilini ürəkdən sevən,
bu dildə danışmağı ilə qürur duyan hər bir
azərbaycanlı dilimizin rəngarəng ifadə va-
sitələrindən məharətlə istifadə etməyi, xalq
dilindən gəlmə deyimlərdən gündəlik danı-
şığında düzgün faydalanmağı, yerli-yerində
müraciət olunan jest və mimikaların köməyi
ilə müxtəlif auditoriyalarda uğurlu çıxışa
nail olmağı, bütövlükdə, onu dinləyənə müs-
bət mənada təsir göstərməyi bacarmalıdır.
Bizi birləşdirən ən böyük dəyər olan ana
dilimizi günbəgün inkişaf etdirməli, onu hər
cür yad təsirdən qorumalı, hər hansı süni
müdaxilə və pozuntuya yol verilmədən di-
limizə olan təhlükəni vaxtında aradan qal-
dırmalıyıq. Dilimizin yersiz olaraq başqa

dillərin təsirinə düşməsinə imkan verməmək
isə hər bir azərbaycanlının ümdə vəzifəsi
olmalıdır. XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq
çox sürətlə inkişaf edən dilimizi nəzərdən
keçirərkən belə bir həqiqəti etiraf etməli
oluruq: bədii dil öz mənşəyi etibarilə zəh-
mətkeş xalqın dilindən alınsa da, ondan
xeyli fərqlənir, çünki yazıçılar danışıq dilindən
istifadə edərkən, o zəngin, lakin qeyri-mü-
təşəkkil xəzinədən bütün təsadüfi, müvəqqəti,
keçici və tələffüz etibarilə kobud sözləri
atmış, ümumxalq dilinə, ruhuna uyğun olan
sözləri saxlamışlar, onu daim daramış, işləmiş
və gözəlləşdirmişlər. Dildə söz əsas meyardır.
Sözün yüksək mənada ahəngdarlığını, bədii
ifadəsini əldə etmək üçün onu axtarmaq,

seçmək, ölçüb-biçmək lazımdır. Azərbaycan
ədəbi dili zəngin dillərdən biridir. Xalq
dilində hər cür fikri və hissi ifadə etmək də-
rəcəsinə qədər zərif, incə bir şəklə salmaq
mümkündür. Xalq, ümumilikdə, milli mə-
dəniyyətin, o cümlədən də nitq mədəniyyə-
tinin qoruyucusu, daşıyıcısıdır.
    Hər bir tarixi və ictimai-siyasi şərait
Azərbaycan dilinin leksik-terminoloji sis-
teminə, onun orfoqrafiyasına bu və ya digər
dərəcədə öz təsirini göstərmişdir. Azərbaycan
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonrakı dövrün
islahat və inqilab səciyyəli dəyişiklikləri
ana dili problemlərindən də yan keçmədi.
Bu gün dilimizin inkişafı, tətbiqi və tədrisi
məsələləri dövlətin diqqət mərkəzindədir.
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işlənmə
tarixinə nəzər saldıqda bu taleyin “qısa -
ömürlü” olduğunu görmək mümkündür. Bu
mülahizənin yürüdülməsi ilə, şübhəsiz,
1995-ci ilə qədərki dövr nəzərdə tutulur.
Müasir təhsil sistemi müəllimdən güclü
leksik-semantik söz qruplarından, şagirdlərin
dilinin lüğət ehtiyatının artmasına təkan
verən materialların tətbiq olunmasını tələb
edir. Kreativliyə doğru addımlardan ibarət
olan bu yanaşma, heç şübhəsiz, intellektual
dərsliklərə aparan bir yoldur. Azərbaycan
dili dərsliklərinin ümumi sistemində ən
zəruri elmi-nəzəri anlayışlar hesabına onun
linqvistik əsaslarını normallaşdırmaq, həyata
dair bacarıqlara söykənən səriştələrə geniş
yer ayırmaqla praktik əhəmiyyətliliyini ar-
tırmaq onun gələcək perspektivlərinin mü-
hüm parametrlərini təşkil edir. Azərbaycan
dilinin özünəməxsus inkişaf qanunları ilə
cilalanmış kamil qrammatik quruluşu, zəngin
söz fondu, geniş ifadə imkanları, mükəmməl
əlifbası, yüksək səviyyəli yazı normaları
vardır. Dilimizin funksional imkanları ge-
nişlənmiş, üslubları zənginləşmiş, dilin
daxili inkişaf meyilləri əsasında yazı qay-
daları cilalanmışdır. Hazırda ölkəmizdə cə-
miyyət həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki,
Azərbaycan dili orada rahat işlədilə bilməsin.
Azərbaycan ədəbi dili, onun ayrı-ayrı üs-
lublarının meydana gəlməsi, xüsusən XX
əsrdə Azərbaycan ədəbi dilinin zənginləşməsi
bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan ədəbi
dili müasir elmi və siyasi düşüncənin ifadəsi
üçün bütün imkanlara malik olan bir dildir.
    Ümummilli lider Heydər Əliyev dünyaya
gəldiyi torpağa, ana dilinə böyük məhəbbət
bəsləmiş, xalq danışıq dilinin incəliklərinə
bələd olmuş bir azərbaycanlı kimi həmin
dilin daşıdığı psixoloji gücü, mənəvi enerjini
dərindən mənimsəyərək bu dilin yüksək

səviyyədə istifadə olunması üçün əlindən
gələn qayğını əsirgəməmiş, Azərbaycan
dilini hər cür xarici təsirlərdən qoruyaraq,
onun bugünkü inkişafının təminatçısına
çevrilmişdir. Rus dilini nə qədər gözəl öy-
rənib, həmin dildə ölkənin tanınmış icti-
mai-siyasi xadimlərinin belə qibtə etdikləri
bir səviyyədə danışsa da, dərinməzmunlu
nitqlər söyləsə də, doğma dilin təkrarsız
gözəlliyindən heç zaman kənar düşməmiş,
onu sevmiş və həmişə yüksək dəyərləndir-
mişdir. O, xalqın bütün təbəqələri ilə eyni
bir dildə danışmağı bacaran, nitq mədəniy-
yətinin bütün tələblərinə – orfoepik, leksik,
qrammatik normalarına cavab verən mü-
kəmməl, gözəl ədəbi dildə danışırdı. Hər

bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini ya-
şadan, inkişaf etdirən onun dilidir, – deyərək
mənəvi dəyəri çox böyük olan tarixi nitqləri
ilə yaddaşlarda yaşamağı bacaran ümummilli
liderin ana dilinə heyranlığını əks etdirən
daha bir cümləsini xatırlamaq bu məqamda
yerinə düşür: “Azərbaycan dili bizim ana
dilimiz, doğma dilimizdir, müstəqil Azər-
baycanın dövlət dilidir”. Bu gün Azərbaycan
dilinin hərtərəfli inkişafı diplomatiya aləminə
yol açması, dünyanın ən mötəbər tribunala-
rından eşidilməsi bu dahi şəxsiyyətin for-
malaşdırdığı dil siyasəti ilə bağlıdır.
    Bütün sahələrdə ulu öndərin siyasətini
ləyaqətlə davam etdirən Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin ana dilinin dövlət dili kimi
işləkliyi üçün göstərdiyi siyasi, milli iradə,
gördüyü məqsədyönlü işlər də Azərbaycan
dilinin geniş şəkildə tətbiqinə və beynəlxalq
səviyyədə nüfuzunun yüksəlməsinə xidmət
edir. Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən siyasətin mühüm strateji istiqa-
mətlərindən biri kimi Azərbaycan dilinin
mühafizəsi və təbliği yönündə reallaşdırılan
fundamental tədbirlər həm də milli ideolo-
giyanın – Azərbaycançılığın daha da möh-
kəmlənməsini və kütləvilik səviyyəsinin
daha da artmasını şərtləndirib. Xalqın, mil-
lətin varlığı üçün dilin əsas amil olduğuna
diqqəti cəlb etməkdə başlıca məqsədimiz
ana dilimizi qorumaq, sevmək və sevdirmək,
bu dildə gözəl nitqə sahib olmaqdır. Nitq
mədəniyyətinin tətbiq edilməsinə bağça və
məktəbdən başlanması Azərbaycan dilindən
istifadənin vahid qaydalar sisteminə əməl
etməklə yanaşı, ədəbi tələffüz normasına,
tələffüzə, intonasiyaya yiyələnməyi də asan-
laşdırır. Bu gün milli sərvətimiz, varlığımızın
və bütövlüyümüzün təcəssümü, təsdiqi olan
ana dilimizi qorumaq, bütün gözəllikləri
və incəlikləri ilə bu günün şagirdlərinə
tədris edib, gələcək nəsillərin təməlini möh-
kəm qoymaq biz müəllimlərdən asılıdır.
Şagirdlərin ünsiyyət imkanlarını genişlən-
dirmək, onlarda nitq fəaliyyətinin növləri
ilə yanaşı, düşünmə, öyrənmə və danışma
bacarıqlarını formalaşdırmaq bizim öhdə-
mizə düşən ən vacib məsələdir. Bu gün
dilin incəlikləri, zənginliyi, məna gözəlliyi
müasir tədris proqramları vasitəsilə şagird-
lərə ötürülür. Məhz buradan yola çıxaraq
informasiyaların maneəsiz varisliyinə nail
olmaq mümkündür. Azərbaycan dilinin
özünəməxsus inkişaf qanunları ilə cilalanmış
qrammatik quruluşu, zəngin leksik fondu
və geniş ifadə imkanları vardır. Fikrimizi
ulu öndər Heydər Əliyevin gənclərə ün-
vanladığı müdrik məzmunlu ibrətamiz nə-
sihəti ilə qüvvətləndirmək yerinə düşər:
“Harada yaşamağınızdan asılı olmayaraq,
vətəndaşı olduğunuz ölkənin qanunlarına
hörmətlə yanaşın. Eyni zamanda azər-
baycanlı adını uca tutun. Dilimizin saflığını
qoruyun. Mənəvi dəyərlərimizi, mədəniy-
yətimizi təbliğ edin. Azərbaycana layiq
övladlar yetişdirin”.

Yaşa, ana dilim, dillər içində!

  Qürur hissi ilə deyə bilərik ki, biz bir xalq, bir toplum kimi zamanın cürbəcür sınaq-
larından keçərək dilimizi, milliliyimizi, mənəvi dəyərlərimizi qoruyub bu günümüzə
qədər gətirib çıxarmışıq. Dərin tarixi kökləri olan öz dilimiz, öz mədəniyyətimiz, öz
tariximiz var. 50 milyondan çox həmvətənimizin danışdığı bu dil dünyaya səs salan
dahilər: ədiblər, alimlər, siyasətçilər yetişdirib. Bu dil ilə tanıtmışıq ədəbiyyatımızı, ta-
riximizi, mədəniyyətimizi, kimliyimizi, bu dil ilə elan etmişik dünyaya müstəqilliyimizin
əbədiliyini. Bu dil müqəddəsdir, doğmadır anamız kimi, Vətənimiz kimi. Qürurumuz,
fəxrimiz olan ana dilimiz Nəsimilər, Füzulilər, Xətailər, Zərdabilər, Vaqiflər, Vidadilər,
Sabirlər, Cəlillər, Ordubadilər dilidir. Xalqın tarixi kökləri, mədəni irsi, elmi təfəkkürü,
ictimai inkişaf yolu məhz bu xəzinədə öz əksini tapır. Unutmayaq ki, torpaq fiziki var-
lığımızın Vətəni olduğu kimi, ana dilimiz də mənəvi dünyamızın beşiyidir. Dilsiz xalq
heç zaman öz keçmişini tanımaz, ulu əcdadları ilə fəxr edə bilməz. Dil bizim mayalan-
dığımız, ilhamlandığımız və istinad etdiyimiz sərvətimizdir. Ana dilimiz dövlət dilidir,
dünyanın hər yerində bu dilə hörmət-ehtiram var. Himnimiz ana dilimizdə səslənir.
Dünyada əlli milyondan artıq insan Azərbaycan dilində danışır. Bundan gözəl heç nə
ola bilməz. Yaşa, ana dilim, dillər içində!

Mehriban ƏSƏDULLASOY 
Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti 

    Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində 2022-ci
ilin birinci yarısının yekunları və ikinci yarısında
qarşıda duran vəzifələrlə bağlı iclas keçirilib.
Kollecin direktoru Asəf Ruşanov bildirib ki,
tədris ilinin ikinci yarım ili üzrə kredit sistemi
ilə təhsil alan qruplarda hər fənn üzrə təlimata
uyğun olaraq ayda bir dəfə olmaqla, ümumilikdə,
3 kollokvium, semestrin sonunda yaz imtahan
sessiyası çərçivəsində fənlər üzrə imtahanlar,
kurikulum təhsil proqramı ilə tədris aparılan
birinci kurslarda isə 5 və ya 6 kiçik summativ
qiymətləndirmə, tədris ilinin sonuncu həftəsində
isə böyük summativ qiymətləndirmə keçirilmişdir.
Əyani təhsilalma forması 32 qrup üzrə 493 nəfər
yaz imtahan sessiyasına buraxılmışdır. Onlardan
30 nəfər bütün fənlərdən 91-100 intervalında
bal toplayaraq əlaçı, 64 nəfər 71-100 intervalında
bal toplayaraq yarım əlaçı adına layiq görülmüş,
301 nəfər qarışıq müsbət qiymət, 98 nəfər isə
qeyri-kafi qiymət almışdır. Dərsmənimsəmənin
səviyyəsi 80 faiz, keyfiyyət göstəricisi isə 19
faiz olmuşdur. Qiyabi şöbədə bir ixtisas – Yol
hərəkətinin təşkili üzrə 46 nəfər tələbə yaz
imtahan sessiyasına buraxılmışdır. İmtahanların
nəticələri ümumiləşdirilmiş və tələbələrin hazırlıq
səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, lazımi nəticələr çı-
xarmaq üçün təhlil edilmişdir. 2021-2022-ci
tədris ili üzrə 111 tələbə məzun olmuşdur. Onların
16 nəfəri kolleci “fərqlənmə”, 95 nəfəri isə “adi”
dərəcə ilə bitirmişlər. 
    Bildirilmişdir ki, 2022-2023-cü tədris ili üçün
kollecin pedaqoji kollektivi qarşısında mühüm
vəzifələr dayanır. Bu il yaradılmasının 20 illiyi
tamam olan kollec ötən dövr ərzində muxtar res-
publikanın iqtisadiyyatına, kadr hazırlığına, təhsilinə
töhfəsini verən kollecin yubileyinin keçirilməsi
məqsədilə Tədbirlər planı müəyyənləşdirilib. Təd-
birlərin lazımi səviyyədə keçirilməsi üçün kollecin
kollektivi birgə fəaliyyətini gücləndirməli, öz im-
kanlarını bütünlüklə bu işə səfərbər etməlidir.
    Sonda məruzə ətrafında çıxışlar dinlənilib.

- Telli MƏMMƏDOVA

İclas keçirilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin
keyfiyyətli rabitə və internet xidmətləri ilə təmin
edilməsi, bütün yaşayış məntəqələrində istifadəçilərə
genişzolaqlı internet təklif edilməsi, habelə göstə-
rilən internet xidmətlərinin hər bir sakin üçün əl-
çatan olması dövlətimizin diqqət mərkəzindədir.
    Müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi nəticəsində
göstərilən telekommunikasiya xidmətlərinin əhatə
dairəsi ilbəil artırılır, bu istiqamətdə ardıcıl və
sistemli tədbirlər həyata keçirilir, müasir rabitə sis-
temləri qurulur, sürətli internetə çıxış təmin olunur.
Yaşayış məntəqələrində sakinlərə kəsintisiz rabitə
və internet xidmətlərinin göstərilməsinə diqqət
artırılır. Telefon, genişzolaqlı internet və digər
müasir telekommunikasiya xidmətlərinin müasir
səviyyədə təşkili istiqamətində bir sıra layihələr
həyata keçirilir. Həmin tədbirlər və artan tələbat
fonunda Naxçıvan şəhərinin, Şərur, Babək, Ordubad,
Şahbuz və Sədərək rayonlarının bir sıra kəndlərində
fəaliyyət göstərən yeni nəsil HUAWEI NGN tipli
avtomat telefon stansiyalarının internet tutumları
artırılmışdır ki, nəticə etibarilə, 2700-dən artıq
internet istifadəçisinin tələbatının ödənilməsinə
imkan yaranmışdır. 2022-ci ilin ilk altı ayı ərzində,
ümumilikdə, 3032 abonent ADSL (Asimmetrik Rə-
qəmsal Abunəçi Xətti) internetlə təmin olunmuşdur.
GPON (Gigabit tutumlu Passiv Optik Şəbəkə) tex-
nologiyası əsasında həyata keçirilən “Evədək optika”
layihəsi çərçivəsində isə Naxçıvan şəhərində 16
fərdi mənzilə fiber-optik xətlər çəkilmiş, zəruri
avadanlıqlar quraşdırılmışdır.
    Qeyd olunanlarla yanaşı, internet xidmətlərinin
keyfiyyətinin artırılması istiqamətində müvafiq
təhlillər aparılmış, müraciətlərinə uyğun olaraq
əhaliyə və dövlət qurumlarına texniki dəstək və
metodik köməkliklər göstərilmiş, yaranmış çətin-
liklərin aradan qaldırılması istiqamətində zəruri
texniki tədbirlər görülmüşdür. Həmçinin rabitə və
internet xidmətlərinin keyfiyyətinin daha da yük-
səldilməsi, internet verilişində qırılmaların qarşısının
alınmasına dair qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası
ilə bağlı nazirliyin səlahiyyətli mütəxəssislərinin
iştirakı ilə yerlərdə monitorinqlər həyata keçiril-
mişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni
Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat xidməti

Altı ay ərzində muxtar respublikada 
3048 abonent internetlə təmin olunmuşdur
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İtmişdir
Məmmədəliyev Elçin Məmməd oğlunun

adına olan sürücülük vəsiqəsi itdiyindən etibar-
sız sayılır. 

***
Babək rayonu, Şıxmahmud kəndində Baba-

yev Kənan Əsgər oğlunun adına olan AA-010081

nömrəli 12.01.2015-ci il tarixli torpaq sahəsinin
plan-ölçüsü itdiyindən etibarsız sayılır.

***
Naxçıvan şəhəri, Xətai məhəlləsi, döngə 23,

ev 5A ünvanında Quliyev Fuad Tural oğlunun
adına verilmiş 18234 inventar nömrəli texniki
pasport və MH-0055956 nömrəli çıxarış itdiyin-
dən etibarsız sayılır. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi və Həmkarlar İttifaqları
Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə ke-
çirilən şəhid və qazi övladları, həm-
çinin xüsusi istedadı ilə fərqlənən
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar
üçün təşkil edilən “Zəfər düşərgəsi”
başa çatıb.
    İki gün davam edən düşərgənin
ilk günündə uşaqların Ağbulaq İs-
tirahət Mərkəzi ilə tanışlığı təşkil
edilib, çay süfrəsi ətrafında onlarla
görüş keçirilib. Görüşdə iştirak edən
Naxçıvan Muxtar Respublikası əmək
və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin
müavini Canməmməd Canməmmə-
dov bildirib ki, müharibədən zərər-

çəkmiş insanlara, xüsusən də şəhid
ailələrinə, qazilərə hərtərəfli qayğı
ölkəmizdə sosial siyasətin əsas
istiqamətlərindən biridir. Bu sa-
hədə həyata keçirilən tədbirlər
muxtar respublikamızda sistemli

və ardıcıl xarakter daşıyır, bu məq-
sədlə bir sıra tədbirlər həyata keçirilir.
Nazir müavini əlavə edib ki, Vətən
müharibəsindən sonra, bu tədbirlərin
əhatə dairəsi daha da genişləndirilib,
keçirilən tədbirlərdə şəhid və qazi
ailələri üzvlərinin iştirakı ənənəvi
xarakter alıb. Bildirilib ki, artıq
ikinci dəfədir, təşkil edilən “Zəfər
düşərgəsi” layihəsi də Vətən mü-
haribəsində əldə edilmiş tarixi qə-
ləbəyə ithaf olunub. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Həmkarlar İttifaqları Şurasının sədr
müavini Xatirə İbrahimli isə çıxı-
şında bu kimi tədbirlərin əhəmiy-
yətindən danışıb. 
     Düşərgənin ilk gününün davamın-

da Naxçıvan şəhərindən dəvət edilmiş
mütəxəssis tərəfindən uşaqlarla psi-
xoloji seans aparılıb, günün ikinci
yarısında isə onların vaxtının əyləncəli
təşkili məqsədilə müxtəlif oyunlar
təşkil olunub. Həmin gün düşərgədə
“İstedadını göstər” adlı yaradıcılıq
müsabiqəsi də iştirakçılar tərəfindən
böyük maraqla qarşılanıb.
    “Zəfər düşərgəsi”nin ikinci günü
isə səhər idmanı ilə başlayıb və
daha sonra nağıl terapiyası ilə davam
etdirilib. Əyləncəli terapiya növlə-
rindən biri olan bu reabilitasiya
prosesində uşaqlar milli nağılları-
mızın personajlarını öz düşüncələri
əsasında təsvir edib, mövzu ətrafında
fikirlərini ifadə ediblər.
    Günün ikinci yarısında isə dü-
şərgə iştirakçıları Naxçıvan şəhərinə
yola salınıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Növbəti “Zəfər düşərgəsi” təşkil olunub
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    Qeyd etmək lazımdır ki, muxtar
diyarımızda  arıçılığın inkişafı isti-
qamətində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı
il 18 noyabr tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “2017-2020-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Pro -
qramı”nın icrası uğurla başa çatmış,
həmin proqram bu sahəyə marağı
daha da artırmışdır. Arıçılıq təsər-
rüfatlarının genişləndirilməsi, fes-
tivalların keçirilməsi, muxtar res-
publikamızda arı ailələrinin sayının
getdikcə artması bu dediklərimizi
bir daha təsdiq edir. 
    Ötən günlərdə yolumuzu dörd
bir tərəfdən sıx meşələrlə əhatə olu-
nan, təmiz havası, müalicəvi bitkiləri
ilə gözoxşayan, insanların ruhunu
sakitləşdirən Batabat yaylağından
saldıq. Bu doğma məkan füsunkar
gözəlliyi ilə xarici qonaqları da
özünə cəlb edir, bura üz tutan hər
bir kəsdə gözəl istirahət aurası ya-
radır. İlin bu vədəsində Batabat
yaylağında hansı səmtə baxsan, ard-
arda səliqə ilə düzülmüş rəngarəng
arı yeşiklərini və arı ailələrinə qulluq
göstərən əməksevər təsərrüfat adam-
larını görə bilərsən. Mühitin əlverişli
olması, Batabat yaylağının zəngin
flora və fauna aləmi, təbii ki, dola-
nışığını arıçılıqdan təmin edən və
daxili bazara öz töhfələrini verən
zəhmət adamlarının da təbiətin qoy-
nuna üz tutmalarını zəruri edir. 
    Batabat yaylağına səfərimizdə
əsas məramımız məhz bu yerlərdə
uzun illərdir ki, saf, təmiz və key-
fiyyətli bal yetişdirən təsərrüfat
adamları ilə həmsöhbət olmaq, bu
sahənin çətinliklərini onların dilin-
dən eşitmək idi. Batabat gölünün
kənarında öz təsərrüfatının  məh-
sullarını satan Kolanı sakini, 65
yaşlı Əli Səfərovla həmsöhbət ol-
duq. Ömrünün 30 ildən artıq bir
hissəsini bu sahəyə həsr edən Əli
dayı bildirdi ki, arıçılıq lap əvvəl-
lərdən ailələrinin əsas dolanışıq sa-
hələrindən olub. Ailənin bir neçə
üzvü  artıq peşəkar arıçı kimi tanı-
nıb: – Hazırda  ən  yaxın köməkçi-
lərim oğullarım və həyat yoldaşım-
dır. Arıçılıq zəhmət tələb edir, məh-
sul hasilə gəldikdən  sonra isə çək-
diyin bütün əziyyətləri unudursan.

Qeyd etmək isdərdim ki, hər bir
təsərrüfat adamı üçün dövlətin dəs-
təyi əsas amillərdən biridir. Muxtar
respublikamızda arıçı sahibkarlara
verilən pulsuz dərmanlar, mütəmadi
olaraq arı ailələrinə baytarlıq xid-
mətlərinin göstərilməsi dövlətimizin
biz arıçılara diqqət və qayğısının
ifadəsidir. Hər il keçirilən ənənəvi
“Arıçılıq məhsulları – bal festival”la-
rında iştirak edir, öz məhsullarımızı
satışa çıxarırıq. Bu biz təsərrüfat-
çıları daha da həvəsləndirir, bu sa-
həyə olan marağın günü-gündən
artmasına gətirib çıxarır. 
    Uzun illərdir, bu sahədə pe -
şəkarlıq qazanan Əli dayının sözlə-
rinə görə, arı ailəsi ana arı, işçi arı
və erkək arı olmaqla qruplaşıblar.
Burada əsas iş işçi arının üzərinə
düşür, ömrü isə 40 gündür. İşçi
arılar müxtəlif çiçəklərdən qida mad-
dəsi toplayıb, onu orqanizmdə ye-
nidən işləyərək təbii məhsul verirlər.
Bu məhsullardan isə bal vərəmumu,
arı zəhəri, arı mumu, arı südü kimi
qiymətli məhsullar əldə olunur. Xü-
susi diqqət tələb edən arıların öz
baxım saatları olur. Arı yeşiklərini
istədiyimiz vaxt açıb baxa bilmərik,
əgər hava müsbət 34 dərəcədən yu-
xarı olarsa və yaxud yağışlı, buludlu
keçərsə, arılar, necə deyərlər, aqressiv
ola bilər, yaxud biz  onlara ziyan
verə bilərik. Amma arıçını arı ailələri
yaxşı tanıyır və onlara heç bir ziyan
vermirlər.
    Müsahibimiz deyir ki, bu yaşıl
dağların qoynundan yığdığı müali-
cəvi dərman bitkiləri də bura gələn
qonaqlar tərəfindən xüsusi maraqla
qarşılanır, ələlxüsus da ki, xarici
qonaqlar tərəfindən. Qocaman arı-
çının düzəltdiyi balaca təsərrüfat
yerində də bu dərman bitkilərini
görmək mümkündür. Əli dayının
sözlərinə görə, bu müalicəvi bitkilər
arasında dazotu, solmazçiçək, kək-
likotu, qantəpər, böyrəkotu və di-
gərləri var. Bu bitkilər muxtar di-
yarımızda yetişən, bənzərsiz dada
və qiymətə malik müalicəvi bitki-
lərdir və insan sağlamlığına çox
faydaları var. Söhbətimizin sonunda
Əli dayı bildirdi: – Ömrünü torpağa,
zəhmətə bağlamış bir təsərrüfat ada-
mı kimi deməliyəm ki, doğma yur-
dumuzun bu əsrarəngiz gözəllikləri,
bura gələn qonaqlara təqdim olunan
arıçılıq məhsulları və müalicəvi bit-
kilər Naxçıvanımızın bolluq və bə-
rəkətindən xəbər verir. Mən inanıram
ki, ölkəmizdə arıçılığın inkişafı is-
tiqamətində atılan addımlar bu tə-
sərrüfat sahəsinin daha da geniş-
lənməsinə səbəb olacaq, arıçılıq
muxtar diyarımızda öz yerini qo-
ruyub saxlayacaq. 

Bülbül QULİYEVA
Naxçıvan Dövlət Universitetinin

Jurnalistika ixtisası üzrə
IV kurs tələbəsi

Muxtar respublikamızda arıçılığın inkişafında təbii
amillərlə yanaşı, dövlət qayğısı da mühüm rol oynayır

Hərracda qanunvericiliyə müvafiq ola-
raq alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zə-
ruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki
şəxslər iştirak edə bilərlər. Hərraca çıxarılan
nəqliyyat vasitələrinin ilkin satış qiymətinin
10 faiz məbləğində beh mərkəzin xəzinə
hesabına  5 avqust 2022-ci il tarixədək ödə-
nilməlidir. Sifarişlər Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Hərracların Təşkili üzrə
Auksion Mərkəzində (Atatürk 42) qəbul

olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu vaxt-
dan auksionda iştirak etmək arzusunda olan
hüquqi və fiziki şəxslər satışa çıxarılan nəq-
liyyat vasitələrinin sənədləri ilə mərkəzdə
tanış ola bilərlər.

Auksionda iştirak etmək üçün aşağı-
dakı sənədlər təqdim olunur:

- müvafiq formada sifariş;
- ödəniləcək behin qəbzi;
- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin

müəyyən olunmuş qaydada  təsdiq edilmiş
surəti;

-fiziki şəxslər üçün  şəxsiyyəti  təsdiq
edən sənətin surəti.

Hərrac 9 avqust 2022-ci il tarixdə saat
1100-da mərkəzdə keçiriləcəkdir. 

Əlavə məlumatı Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Hərracların Təşkili üzrə Auk-
sion Mərkəzindən ala bilərsiniz.

Əlaqə telefonu: 545-01-38.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi  tərəfindən 9 avqust
2022-ci il tarixdə güzəştli satışla açıq hərraca çıxarılacaq nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat

S/s
Hərraca 

çıxarılacaq 
nəqliyyat

vasitəsi

Tipi Buraxılış
ili

Sayı
(ədədlə)

1 ədəd nəqliyyat 
vasitəsinin 

10 faiz güzəştli
satış qiyməti 

(manatla)

1 ədəd nəqliyyat
vasitəsinin 

15 faiz güzəştli
satış qiyməti

(manatla)

İlkin satış 
qiymətinin 

10 faizi həcmində 
hesablanmış behin
məbləği (manatla)

1. VAZ-21214 Minik 2003 1 - 5100.0 600

2. VAZ-21214 Minik 2006 1 - 6800.0 800

3. VAZ-2121 Minik 1993 1 - 4675.0 550

4. UAZ-31512 Minik 2004 2 - 5525.0 650

5. QAZ-3308 Yük 2003 27 - 5950.0 700

6. QAZ-3308 Yük 2002 1 - 5100.0 600

7. Zil-130 Yük 1983 1 - 4250.0 500

8. Zil-131 AÇ-4.5 su 1985 1 - 5950.0 700

9. Zil-131 AÇ-4.2 su 1989 1 - 6800.0 800

10. Zil-131 AÇ-4.5 su 1985 1 - 5950.0 700

11. Zil-131 TA-6 1989 1 - 6800.0 800

12. Zil-131 AÇ-4.5 su 1990 1 - 7225.0 850

13. Zil-131 8 YU 12 1988 1 - 6800.0 800

14. Zil-131 AD-30 1988 1 - 6800.0 800

15. Zil-131 Hidrokran 1987 1 - 12750.0 1500

16. Zil-131 Hidrokran 1985 1 - 11900.0 1400

17. URAL-4320 Özüboşaldan 1993 1 - 14450.0 1700

18. Kamaz-4310 Yük 1986 1 - 21250.0 2500

19. Kamaz-43101 Yük 1985 1 - 17000.0 2000

20. UAZ-31512 Minik 1987 1 - 4675.0 550

21. UAZ-31512 Minik 1989 2 - 4675.0 550

22. Kamaz-5511 Yük 1988 1 - 9350.0 1100

23. Ekskavator EA Yük 1978 1 - 6800.0 800

24. BMC PRO-522 Yük 2009 1 30540.6 - 3393.40

25. NİSSAN MAXİMA Minik 2006 1 11700.0 - 1300

26. NEXİA 2 SONC Minik 2009 1 7200.0 - 800

27. VAZ-21217 Minik 2004 1 6300.0 - 700

28. Opel Astra Minik 2007 1 8100.0 - 900

Sıra 
№-si

Hərraca çıxarılacaq 
əmlakın adı

Ünvanı İstismara 
verildiyi il

Əmlakın ilkin
satış qiyməti

(manatla)

İlkin satış qiymətinin 
5 faizi həcmində 

hesablanmış behin 
məbləği (manatla)

1. Texniki İnzibati Binaların Təmir-
Tikinti İdarəsinin inzibati binası
və yardımçı tikililəri

Naxçıvan şəhəri,
Əliqulu Qəmküsar 

küçəsi 118 1980 76000,0 3800

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi 
tərəfindən 9 avqust 2022-ci il tarixdə açıq hərraca çıxarılacaq əmlak haqqında məlumat

Hərracda qanunvericiliyə müvafiq ola-
raq alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zə-
ruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və
fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Hərraca
çıxarılan əmlakın ilkin satış qiymətinin
5 faiz məbləğində beh mərkəzin xəzinə
hesabına  5 avqust  2022-ci il tarixədək
ödənilməlidir. Sifarişlər Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Hərracların Təşkili üzrə
Auksion Mərkəzində (Atatürk 42) qəbul

olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu vaxt-
dan auksionda iştirak etmək arzusunda
olan hüquqi və fiziki şəxslər satışa çıxarı-
lan əmlakın sənədləri ilə mərkəzdə tanış
ola bilərlər.

Auksionda iştirak etmək üçün aşağı-
dakı sənədlər təqdim olunur:

- müvafiq formada sifariş;
- ödəniləcək behin qəbzi;
- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədləri-

nin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edil-
miş surəti;

- fiziki şəxslər üçün  şəxsiyyəti  təsdiq
edən sənədin surəti.

Hərrac 9 avqust  2022-ci il tarixdə saat
1100-da mərkəzdə keçiriləcəkdir. 

Əlavə məlumatı Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Hərracların Təşkili üzrə
Auksion Mərkəzindən ala bilərsiniz.

Əlaqə telefonu: 545-01-38.  

Ailə təsərrüfatlarımız

  Arıçılıq lap qədim zamanlardan diyarımızda təşəkkül tapmış insan
məşğuliyyəti kimi təsərrüfatın ən gəlirli sahələrindən
birinə çevrilib. Qaynaqlardan məlum olur ki,
bütün mədəni xalqların məişətində bal arıla-
rından alınan məhsullar – bal, mum, vərəmum
və digər arıçılıq məhsulları mühüm yer tutub.
Ölkəmizdə, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan
muxtar respublikamızda da qədim tarixi olan
arıçılıq xüsusi halallıq və zəhmətsevən məş-
ğuliyyət sahəsi kimi geniş yayılıb.


